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Abstract 

 

The purpose of this thesis is to test a method to measure the vacancy rate in retail. The thesis 

studies the utility of the method and its application potential on a larger geographical area. 

The aim is to test whether this is an effective way to measure the vacancy rate in retail and 

how practical it is to update the results by regular measurement. 

 

The method is based on a field study and on personal observations. The geographical area is 

limited to the Stockholm city center and to six different items including shopping streets and 

malls. The items included are: Drottninggatan, Kungsgatan, Biblioteksgatan, Sturegallerian, 

MOOD Stockholm, Gallerian, Fältöversten, Västermalmsgallerian and Ringen center. The 

method measures the vacancy rate for units instead of measuring areas. The thesis is also 

based on studies of literature and other publications in economics and retail. 

 

The conclusion is that even though the method is simple to implement, yet it provides a 

relatively accurate depiction. The method is applicable on other cities provided that 

measurement is limited to a defined geographical area. However, there is potential to develop 

the method to gain maximum advantage of the survey and of the results. Some 

recommendations on improvement might be to divide the premises in terms of size, to large 

and small. To further make a distinction based on the different use of the premises allows to 

e.g. following the development of a specific business. The method makes it also possible to 

follow the tenants and to study vacancy and occupancy patterns. The development of the 

method and its quality assurance requires a thorough documentation. 
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Examensarbete  
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Författare:  Sama Amsih 
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Examensarbete nummer: 392 
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Handledare:  Hans Lind 

Nyckelord:  Fältstudie, vakansgrad, handel, shoppinggator, 

gallerior 

   

Sammanfattning 

 
Syftet med detta examensarbete är att testa en metod för att mäta vakansgraden inom handeln. 

Arbetet undersöker användarvänligheten av metoden samt tillämpningspotentialen på ett 

större geografiskt område.  Målet är att testa ifall detta är ett effektivt sätt att mäta 

vakansgraden inom handeln på och hur praktiskt det är att uppdatera resultaten med en 

kontinuerlig mätning.     

 

Metoden bygger på en fältstudie och baseras på egna observationer. Det geografiska området 

begränsades till Stockholms innerstad och sex olika objekt inom shoppinggator och gallerior 

inkluderas i mätningen. De objekt som ingår är: Drottninggatan, Kungsgatan, Biblioteksgatan, 

Sturegallerian, MOOD Stockholm, Gallerian, Fältöversten, Västermalmsgallerian och Ringen 

centrum. Metoden bygger på att mäta vakansgraden för enheter i stället för area. 

Examensarbetet bygger i övrigt på litteraturstudier och andra publikationer inom ekonomi och 

handel.   

 

Slutsatsen är att trots att metoden är enkel att genomföra ger den ändå en relativt rättvisande 

bild. Metoden går att implementera på andra orter villkorat att undersökningen begränsas till 

ett bestämt geografiskt område. Det finns däremot potential till att utveckla metoden för att 

dra maximal nytta av undersökningen och resultaten. Några rekommendationer på förbättring 

kan vara att dela upp lokalerna storleksmässigt till stora respektive små. Att göra en 

uppdelning baserad på användningsområdet ger vidare möjlighet till att t.ex. följa 

urvecklingen för en specifik bransch. Metoden gör det också möjligt att följa hyresgästerna 

och studera utflyttning- och inflyttningsmönster. Utvecklingen och kvalitetssäkringen kräver 

dock en noggrann dokumentation.    
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

 

Inom ramen för mitt arbete på avdelningen för Analys och värdering på JLL (Jones Lang 

LaSalle) i Stockholm föreslogs att en alternativ metod för att mäta vakansgraden inom 

handeln bör hittas. JLL:s strävan efter att ha en tillförlitlig källa till information och den ökade 

efterfrågan från våra kunder är grunden till idén bakom detta examensarbete. Senare 

bestämdes att metoden som ska testas ska vara enkel i sitt utförande.  Eftersom information 

om vakanser är en färskvara behövde också metoden vara enkel att uppdatera kontinuerligt på 

ett systematiskt. 

 

Jämfört med kontorsmarkanden har informationen inom handeln varit mindre utvecklad och 

mycket av informationen som finns på marknaden bedöms bygga på spekulationer. 

Analysavdelningen inom företaget har tillgång till en anrik databas som bygger på gedigna 

undersökningar som utförs kontinuerligt på kontorsmarknaden i landets storstäder. 

Avdelningen ville med detta arbete testa att bygga en grund till en motsvarande kunskapsbank 

inom handeln.   

 

På uppdrag av JLL och i samarbete med Bygg- och fastighetsekonomiavdelningen på KTH 

där jag gått min civilingenjörsutbildning inom Samhällsbyggnadsprogrammet utför jag detta 

examensarbete.  

 

 

1.2 Syfte  

 

Syftet är att testa en ny metod för att mäta vakansgraden inom handeln och dokumentera 

problem och möjligheter som uppkommer under och efter genomförandet. 

 

Målet med arbetet är att komma fram till en metod som kan sätta grunden till en fortsatt 

mätning av vakansgraden inom handeln i Sverige. Målet är vidare att från ett nytt perspektiv 

förhoppningsvis ge en annan bild av de faktiska förhållandena. Därutöver redovisas resultaten 

av mätningen och en slutsats presenteras vilken svarar på ifall detta är en effektiv metod som 

kan tillämpas i större skala och i andra städer i Sverige än bara i Stockholm.    

 

 

1.3 Metod och disposition  

 

Metoden som användes i detta arbete har till stor del baserats på egna observationer av en 

fältundersökning som utfördes på shoppinggator och gallerior. En utförlig beskrivning av 

metoden bakom fältundersökningen (benämns även mätning/undersökning) beskrivs i avsnitt 

4.2. Studien begränsades till att bara innefatta Stockholms innerstad. Undersökningen 

upprepades tre gånger gällande shoppinggator samt två gånger för gallerior. Tre stora 

shoppinggator samt sex innerstad gallerior valdes ut för studien. Shoppinggatorna är: 

Drottninggatan, Kungsgatan och Biblioteksgatan. Galleriorna är: Sturegallerian, MOOD, 

Gallerian, Fältöversten, Västermalmsgallerian och Ringen centrum. För en utförlig 
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beskrivning av respektive objekt se kapitel 5. Förutom fältstudien har detta examensarbete 

grundat sig på litteraturstudier som behandlar vakanser, ekonomi och handel.   

 

Efter det första kapitlet som har ett inledande syfte behandlar följande kapitel 

handelsmarknaden. Kapitlet delas upp i två delar, en del om Sverige generellt medan den 

andra delen behandlar Stockholm specifikt. En övergripande översikt av Sveriges ekonomi 

inleder kapitlet med information från Statistiska centralbyrån (SCB) och Konjunkturinstitutet 

(KI). Efterföljande punkt behandlar konsumtion och detaljhandeln i Sverige och baseras till 

stor del på HUI Researchs Konjunkturbedömningsrapport för mars 2015 samt statistik från 

branchorganisationen Visita. Köpcentrumhandeln är ämnet för nästa punkt med information 

som erhållits från både HUI och rapporter från JLL. Den delen avslutas med en punkt om e-

handeln och dess utveckling och baseras på Post Nords senaste rapport E-barometern för Q1 

2015. Del två av det andra kapitlet beskriver den ekonomiska situationen i Stockholm i stort 

och baseras på information från bland annat SCB, Stockholms business region, 

Arbetsförmedlingen och Stockholm Stads hemsida. Kapitlet avslutas med en sammanfattning 

av utbud och efterfrågan inom handeln i Stockholm där en avgörande del baseras på 

information från JLL:s egna rapporter och bedömningar.  

 

Kapitel tre behandlar vakansbegreppen inom fastighetsmarknaden. Första delen av kapitlet 

presenterar en definition av några vakansbegrepp som har använts på marknaden för att ge en 

bild av den breda användningen av terminologin och dess betydelse. Den andra delen av detta 

kapitel behandlar vakansgraden inom bostadsmarknaden som anses vara intressant generellt 

men även i synnerhet för detta arbete därför att enheten och inte kvadratmetern ligger till 

grund av vakansgradmätningen i detta segment av fastighetsmarkanden. Kapitlet baseras på 

information från tidigare examensarbeten, SCB och andra publikationer inom ämnet.  

 

Kapitel fyra beskriver andra kända metoder för att mäta vakans och vakansgraden på 

marknaden och baseras på tidigare utförda examensarbeten samt JLL:s egen metod för att 

mäta vakansgraden inom kontor. I del två av detta kapitel följer en utförlig beskrivning av hur 

mätningen i detta arbete har gått till.  

 

Kapitel fem behandlar fältundersökningen med urvalet av objekten samt en kort presentation 

av respektive objekt. Informationen i detta kapitel baseras överlag på ett antal fastighetsägares 

hemsidor samt på andra Internetkällor.   

 

Resultaten från undersökningen presenteras senare i Kapitel sex med tabeller och en kort 

sammanfattning av varje undersökningstillfälle.  

 

Kapitel sju analyserar både metoden och resultaten från detta arbete och behandlar styrkan 

och svagheterna i båda delarna.  

 

Det avslutande kapitel åtta presenterar arbetets slutsatser.    
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2 Handelmarknaden  
 

2.1 Handelsmarknaden i Sverige 

2.1.1 Ekonomisk översikt 

 

Den globala konjunkturen förbättras långsamt med USA som den största dragkraften medan 

några av tillväxtmarknaderna såsom Kina har tappat fart under det senaste året. 

Europaområdet drar nytta av den allt starkare marknaden och förstärkt efterfrågan i USA samt 

av det fortsatt låga oljepriset. Trots flera penningspolitiska åtgärder som många av de 

europeiska länderna har genomfört finns det fortfarande behov av fler strukturella reformer. 

BNP i eurozonen ökade med 0,3 procent det fjärde kvartalet 2014. Till följd av ökat 

investeringsbehov i Europa samt en aning avtagande finanspolitik tros tillväxten fortsätta öka 

framöver.   

 

Sveriges ekonomi fortsätter att återhämta sig och den relativt svaga kronan med en positiv 

global tillväxt har legat till grund för tillväxten i den svenska exportmarknaden som ökat från 

3,3 procent 2014 till cirka 5 procent 2015 och en likvärdig ökning förväntas nästa år. 

Konsumtionen och företagsinvesteringarna har drivit på den svenska återhämtningen.  

Hushållens disponibla inkomst ökade med 3,6 procent, rensat för inflation, under första 

kvartalet 2015 jämfört med samma kvartal förra året. Under 2014 har sparkvoten för svenska 

hushåll varit rekordhög. För första kvartalet 2015 har det finansiella sparandet ökat med 7,4 

miljarder kronor vilket resulterat i en ökning i sparkorten med 6,6 procent (exklusive sparande 

för pensionsändamål). 

 

Den svenska bruttonationalprodukten BNP ökade med 0,4 procent under första kvartalet 2015 

jämfört med fjärde kvartalet 2014. Ökningen från första kvartalet förra året jämfört med 

motsvarande kvartal i år har varit 2,5 procent. Under 2016 förväntas BNP öka ännu mer och 

komma upp till 2,7 procent på årsbasis. BNP per capita för 2014 blev 403,7 tkr löpande priser.  

 

Enligt Konjunkturbarometern ligger antalet nyanmälda lediga platser samt 

anställningsplanerna på höga nivåer under 2015. Sysselsättningen fortsätter att stiga under 

2015 första halva och bedöms öka med 1,4 procent i år. Samma tillväxtnivå förväntas både 

nästa och efterföljande år. Den arbetsföra befolkningen ökar med en procent per år och detta 

gör att arbetslösheten backar långsamt.  För april 2015 och enligt Statistiska centralbyrån 

(SCB) låg arbetslösheten på 8,3 procent över hela riket. Det är en minskning med 0,4 

procentenheter jämfört med motsvarande månad året innan.  

Långkonjunkturen har bidragit till låg inflation runtom i världen de senaste åren. Ett försök av 

Riksbanken för att nå inflationsmålet utmynnade i att sänka reporäntan ännu mer i mars till     

-0,25 procent. Inflationstakten för april 2015 är 0,2 procentenheter lägre än samma period 

förra året. Sedan sommaren förra året ligger den svenska växelkursen på låga nivåer vilket 

medför ökad inflation och förbättrar förväntningarna. Enligt Konjunkturinstitutets 

bedömningar förblir inflationen låg i år men kan ta lite mer fart nästa år. Inte före 2017 

bedömer Konjunkturinstitutet att inflationsmålet kan uppnås.  

 

All information ovan kommer från Statistiska centralbyrån (SCB) och Konjunkturinstitutet 

(KI).  
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2.1.2 Konsumtion och detaljhandel 

 

Skattesänkningar samt ökning i både sysselsättning och reallöner har medfört en stigning av 

den disponibla inkomsten de senaste åren. Utöver de tidigare nämnda faktorerna har de låga 

räntenivåerna stimulerat hushållenskonsumtionen de senaste åren. Den disponibla inkomsten 

förväntas öka med 3 procent både i år och nästa år. Trots en ökad hushållskonsumtion visar 

hushållsbarometern och konfidensindikatorn från Konjunkturinstitutet att hushållen inte är så 

optimistiska och därför bedöms det höga sparkvotet fortsätta på samma höga nivå i år och 

nästa år. (Konjunkturinstitutet, 2015) 

 

Detaljhandelsåret 2014 avslutades starkt och resultatet för hela året blev en tillväxt med 3,4 

procent. De goda förutsättningarna för hushållen med låg ränta och svag inflationstillväxt 

bedöms resultera i att konsumtionen kommer att fortsätta växa i samma takt. Tillväxten i 

detaljhandeln i Sverige har varit positiv under de senaste 18 åren och HUI:s prognos för 2015 

är att trenden håller i sig i år med 3 procents ökning. (HUI, 2015) 

 

Inom detaljhandeln har antalet konkurser sjunkit med 17 procent i år. Den mest drabbade 

branschen är modebranschen. Det har gått bra för många andra segment inom detaljhandeln 

och enligt Konjunkturinstitutets Barometerindikator är detaljisterna optimistiska och tror på 

försäljningstillväxt. 

 

Hushållens konsumtion är fortsatt drivmotorn i tillväxten i den svenska ekonomin. 

Detaljhandeln utgör en tredjedel av hushållens konsumtion och dessa är därför en viktig kund 

att värna om. Omsättningen inom detaljhandeln har visat en stark tillväxt och en del av 

orsaken kan bero på den rekordhöga ökningen av befolkningen men är inte hela förklaringen. 

En viktig drivkraft är också att konsumenterna spenderar mer inom detaljhandeln per person. I 

genomsnitt har konsumenten spenderat 1 542 kronor mer per person inom detaljhandeln under 

2014 jämfört med 2013. Beloppet kan fördelas mellan dagligvaruhandeln och 

sällanköpvaruhandeln med 339 kronor respektive 1 203 kronor per capita.  

 

Dagligvaruhandeln hade ett relativt svagt år trots den starka avslutningen under årets sista 

månad. Tillväxten hamnade på 2,5 procent vilket är lägre än snittet för 2000-talet på 3,5 

procent.  Handeln har noterat en ökad efterfråga på kvalitetsvaror samt ekologiskt odlade och 

svenska råvaror. Prisutvecklingen inom dagligvaruhandeln har varit svag under 2014 och den 

bedöms ligga på samma utvecklingsnivå i år och därmed öka endast med 1 procent. 

Prognosen för tillväxten sätts däremot på 2,5 procent för 2015 enligt HUI:s bedömning.    

 

Sällanköpsvaruhandel hade sitt starkaste år förra året sedan 2010. Tillväxten för hela året 

2014 hamnade på 4,4 procent i löpande priser. Ifall räntorna höjs kommer 

konsumtionsutrymmet för hushållen att minskas men detta bedöms inte ske i år. Prognosen 

för tillväxten inom sällanköpsvaruhandeln för 2015 och 2016 ligger på 3,5 respektive 4 

procent.  

 

De kapitaltunga branscherna som möbler, byggvaror och elektronik visade på en positiv 

utveckling under förra året. Tillväxten i dessa branscher har följt varandra och den starka 

uppgången kan bero på ett ökat fokus på hemmet. Den höga omsättningen på 

bostadsmarknaden påverkar dessa branscher positivt.  Amorteringskravet som diskuteras och 

kan bli verklighet under augusti i år bedöms ha en dämpande effekt på prisutveckligen på 
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bostadsmarknaden. Detta i sin tur kan missgynna utvecklingen i branscher som har en stark 

koppling till boendet. Möbelhandlen hade en väldigt stark tillväxt under 2014 med en ökning 

på 8,1 procent, vilken blir svår att slå i år. HUI:s prognos för branschen ligger på 3 procent för 

2015. Elektronikhandlen återhämtar sig fortfarande och visade en tillväxt på 5,4 procent förra 

året jämfört med året innan.  Priserna fortsätter att sjunka i och med det handlar 

konsumenterna mer varor, fast för lägre priser. Prognosen för 2015 är på 3 procents tillväxt 

enligt HUI:s senaste konjunkturrapport från mars 2015.  

 

Klädhandeln visade en starkare tillväxt än förväntat och hamnade på 3,1 procent för helåret 

2014. För 2015 förväntas tillväxten ligga på likvärdig nivå och bedöms uppnå 2,5 procent.  

 

Inom restaurangbranschen avslutades 2014 starkt och omsättningstillväxten blev 5,7 procent 

jämfört med året innan. Volymtillväxten ökade med 4 procent och därmed blev 2014 ett av de 

allra bästa åren under det senaste decenniet. Kategorin som visade starkast tillväxt var 

café/konditorier med en omsättningstillväxt på 8 procent. Däremot hade kategorin snabbmat 

en svag tillväxt och ökade bara med 2,6 procent (Visita, 2015). 

 

 

2.1.3 Köpcentrumhandel 

 

Köpcentrumhandeln har åter igen visat en svagare tillväxt än tillväxten för detaljhandeln 

totalt. Under 2014 nådde tillväxten i branschen upp till 2,1 procent jämfört med 3,4 för 

detaljhandeln totalt. Tillväxten för köpcentrahandeln ovan inkluderar endast omsättningen av 

detaljhandeln. Enligt Köpcentrumbarometern kommer siffran upp till 2,4 om man inkluderar 

hela omsättningen för köpcentren, d.v.s. från café, restauranger och övrig service. Det betyder 

att mat och nöjen har en positiv påverkan på köpcentrumsomsättningen. Inom köpcentren 

hade dagligvaruhandeln och beklädnadshandeln den svagaste tillväxten medan café, 

restauranger samt hem och fritid visade den starkaste tillväxten. (HUI, 2015) 

 

För hela landet stod Malmö för den starkaste tillväxten inom köpcentrumhandeln och detta 

tack vare tillväxten i Mobilia och Emporia. Enligt köpcentrumsbarometern har utvecklingen 

för de olika segmenten av köpcentren varit enligt följande: 2,4 procent för externa köpcentra, 

1,9 procent stadsdelscentrum och 1,9 procent för citygallerior.  

 

Köpcentren utgör 38 procent av den totala handelsomsättningen och för 2014 nådde 

omsättningen för köpcentren upp till cirka 53 miljarder kronor med cirka 29 00 omsättning 

(kr)/yta(kvm). Täby centrum i Stockholms län hade den högsta omsättningen 2014 med 3,4 

miljarder kronor. På andra plats kom Sickla köpkvarter med 3,1 miljarder kronor och på tredje 

plats hamnade Farsta centrum med 2,3 miljarder kronor. När det gäller tillväxt hamnar Täby 

centrum på topp igen med den högsta tillväxten inom köpcentra i hela landet under 2014. På 

andra plats kommer Skrapan och därefter Fältöversten, båda i Stockholms innerstad (Fredrik 

Kolterjahn, 2015). 

 

Enligt JLL:s bedömningar ligger cirka 221 000 kvm för ytor i köpcentrum i pipeline för hela 

2015. Vilket är en ökning med 5 procent jämfört med hela stocken som bedöms vara cirka 4,5 

miljoner kvm. Det mest omtalade projektet i landet är Mall of Scandinavia som planeras vara 

klar hösten 2015 med 100 000 kvm butiksyta. Enligt fastighetsägaren Unibal-Rodamco hade, 

fram till mars i år, 85 procent av ytan hyrts ut.  Nya internationella varumärken har valt att 
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etablera sina första butiker där samt andra redan representerade varumärken på den svenska 

marknaden har satsat på nya koncept.  

 

Den största fastighetsägaren inom köpcentren är norska Olav Thon som hamnade på första 

plats efter att, under förra året, ha förvärvat flera köpcentra i hela landet av Steen & Ström. På 

andra plats finns Atrium Ljungberg. Andra stora fastighetsägare är Citycon and Unibal-

Rodamco som kommer att öka sitt bestånd när Mall of Scandinavia står klart.   

 

2.1.4 E-handel 

 

Under 2014 uppgick e-handeln i Sverige till 42,9 miljarder kronor med en tillväxt på 16 

procent. E-handeln utgör 6,4 procent av den totala omsättningen för detaljhandeln. Under 

första kvartalet 2015 har tillväxten gått upp med 19 procent. Prognosen för helåret 2015 är att 

e-handeln kommer att omsätta 50 miljarder kronor enligt E-Barometern, kvartal 1, 2015.  

 

Branscherna som har visat de starkaste tillväxtsiffrorna både under 2014 och första kvartalet 

2015 är livsmedel, barnartiklar/leksaker och bygghandel. För första kvartalet i år har 

tillväxten ökat enligt följande: 46 procent för livsmedel, 42 procent för barnartiklar/leksaker 

och 33 procent för bygghandeln. Livsmedel är branschen med högsta tillväxt inom e-handeln. 

Andelen omsättning på nätet i denna bransch är dock endast en procent av den totala 

omsättningen för livsmedel. Ökningen kommer från väldigt låga nivåer och potentialen är 

därför stor. En annan bransch med stor potential är apotekshandeln. Den absolut största 

branschen inom e-handel är hemelektronik. Under 2014 omsatte branschen 10,3 miljarder på 

nätet vilket är en ökning med 17 procent för helåret 2014. Bara under första kvartalet 2015 

ökade omsättningen för hemelektronik på nätet med 18 procent vilket är en förbättring med 2 

procentenheter jämfört med motsvarande period året innan.  

 

Nedan redovisas tillväxten inom e-handel och totala detaljhandeln i respektive bransch för 

kvartal 1 2015 jämfört med kvartal 1 2014.  

 
      Tabell 1: Tabell som visar tillväxten inom olika branscher för Q1 2015 jämfört med Q1 2014 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Källa: E-barometern Q1 2015(Post Nord) 
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I e-barometern från första kvartalet 2015 hamnade följande produkter på topp 3: 

 

1. Mediaprodukter, inklusive böcker med 43 procent 

2. Kläder/skor med 39 procent 

3. Skönhet/hälsa (inklusive apoteksvaror) med 29 procent 

 

E-handel från utlandet har omsatt cirka 11,5 miljarder kronor under hela 2014. Länder 

svenska konsumenter handlar mest från är Storbritannien, Tyskland och Kina. För första 

kvartalet 2015 har emellertid e-handeln från utlandet sjunkit jämfört med samma period 2014. 

Utlandskonsumtionen har minskat från 23 procent till 18 procent av den totala e-handeln 

mellan första kvartalet 2014 och motsvarande kvartal 2015. Den svaga växelkursen kan vara 

anledningen bakom minskningen. Andelen konsumenter som handlar varor från utlandet 

bedöms utgöra 40 procent av hela kundbasen för e-handeln.   

  

All information ovan kommer ifrån HUI Researchs rapport ”Konjunkturbedömning, mars 

2015” och Post Nords rapport ”E-barometern Q1 2015” 

 

2.2 Handelsmarknaden i Stockholm 

2.2.1 Ekonomisk översikt 

 

Stockholm fortsatte att visa stark tillväxt under 2014, trots osäkerheten på de globala 

marknaderna och den långsamma utvecklingen i Europa. Huvudstaden fortsätter vara 

drivmotorn för den svenska ekonomin. Generellt kan man säga att under 2014 noterades 

ökade löner, fler företag och färre konkurser. Detta stärkte arbetsmarknaden och lockade fler 

invånare (Stockholmskonjunkturen, 2015). 

 

Stockholm är bland de fem mest växande regionerna i hela Europa. Befolkningen i Stockholm 

fortsätter att öka och under 2014 ökade befolkningen i hela länet med 35 002 invånare 

inklusive 14 289 invånare i Stockholm stad. Stockholm stod för 34 procent av den totala 

befolkningstillväxten i Sverige under 2014. Per 31 december 2014 hade Stockholm stad 

911 989 invånare och för hela länet var antalet invånare på 2 198 044. Befolkningsprognosen 

för Stockholm fram till 2023 ligger på 1 047 225 invånare. (Statistik om Stockholm, 2015)  

 

Enligt de senaste siffrorna från Arbetsförmedlingen har utvecklingen för arbetslösheten i 

Stockholm varit positiv. Antal arbetslösa i Stockholms län per april 2015 låg på 69 382 

sökande vilket är en minskning jämfört med samma period året innan. För Stockholm stad låg 

antalet arbetssökande från april 2015 på 30 626 vilket också är en förbättring jämfört med året 

innan. Andelen arbetssökande av den registerbaserade arbetskraften för kvinnor och män 

mellan 16-64 år för april 2015 är på 6,20 procent för Stockholms län respektive 6,30 procent 

för Stockholm stad jämfört med 7,70 procent för hela riket. Arbetsförmedlingen förutspår en 

positiv och stabil arbetsmarknad i Stockholm för helåret 2015 där sysselsättningen ökar och 

arbetslösheten sjunker.  Antalet jobb förväntas öka med 21 500 under 2015. Den privata 

tjänstesektorn förväntas vara drivande i utvecklingen. Branscherna som det bedöms ha störst 

uppväxling är byggverksamhet, vård och omsorg samt utbildning.  Arbetslösheten bedöms 

sjunka ner till 5,8 procent i slutet av 2015 i Stockholms län (Arbetsförmedlingen, 2015). 
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Företagsförekomsten i Stockholms län fram till 2013 enligt SCB låg på 139 500 stycken, 

jämfört med 70 190 stycken i Stockholms kommun. Antalet nya företag, inklusive 

kommunägda företag, per 1000 invånare i Stockholms län låg under 2013 på 15,4. 

Motsvarande nyckeltal för Stockholms kommun var på 17,6 (Ekonomifakta, 2015). 

 

Under 2014 uppgick antalet nya företag i Stockholms län upp till 22 610 företag och för bara 

Stockholm var siffran 11 262 företag. Detta är en ökning med 6 procent jämfört med 2013 för 

hela länet och cirka 6,5 procent för Stockholm (Statistikportalen, 2015).  

 

Under hela 2014 gick 2 423 företag i konkurs i Stockholms län och motsvarande siffra för 

Stockholms kommun blev 1 527 företag. För det första kvartalet 2015 är antalet företag som 

har gått i konkurs i Stockholms län och kommun 694 respektive 418 (SCB, 2015). 

 

Bruttoregionalprodukten (BRP) per capita blev, enligt Statistiska centralbyrån (SCB), 778 

tkr/invånare löpande priser i Stockholm för 2012 jämfört med 548 tkr/invånare för hela länet 

under samma period (SCB, 2015).  

 

Under fjärde kvartalet 2014 ökade lönesumman i Stockholm med 2,7 procent respektive 2,5 

procent för hela länet och detta jämfört med föregående kvartal. För landet och under samma 

period ökade den totala lönesumman med 1 procent för både den privata och offentliga 

sektorn. För den privata sektorn visade både länet och kommunen en tillväxt av lönesumman 

under sista kvartalet 2014 med 3,0 procent respektive 3,1 procent. Den offentliga sektorn har 

också visat en positiv tillväxt av lönesumman under sista kvartalet 2014 och hamnade på 1,7 

procent för kommunen respektive 2,1 för Stockholms län (Stockholmskonjunkturen, 2015). 

 

Medianinkomsten för kvinnor och män över 20 i Stockholms kommun enligt siffror från SCB 

var 279 tkr/år 2013 och motsvarande siffra för Stockholms län var 277 tkr. För hela riket 

ligger medianinkomsten på 253 tkr. Inkomstfördelningen i Stockholm ser bättre ut än både 

länet och riket i övrigt. Cirka 28 procent av stockholmarna tjänar 400 tkr om året eller mer 

jämfört med 18 procent för riket. Utbildningsnivån i Stockholm är högre än genomsnittet för 

riket. För invånare mellan 25-74 per 2014 var andelen personer med eftergymnasialutbildning 

eller högre 57 procent vilket är cirka 40 procent högre än genomsnittet för hela landet.   

 

Den största offentliga arbetsgivaren i Stockholm är Stockholms kommun med 45 425 

anställda och inom den privata sektorn är Ericsson AB den största arbetsgivaren med 10 375 

anställda (Ekonomifakta, 2014). 

 

2.2.2 Utbud och efterfrågan  

 

Såsom i hela Sverige har handelsomsättningen i Stockholm vuxit under den senaste perioden. 

Omsättningen i detaljhandeln i Stockholm växte med 2 procent 2013 jämfört med året innan. 

Dagligvaruhandeln ökade med 3 procent medan omsättningen för sällanköpsvaror blev 

oförändrad. Under samma period ökade den totala detaljhandelns omsättning med 2 procent 

för hela riket. Omsättningen för den totala detaljhandeln hamnade på 68 067 kr per invånare i 

Stockholm för 2013 jämfört med 64 520 kr per invånare i Stockholms län. I samma år 

arbetade 28 608 anställda inom detaljhandeln i Stockholm jämfört med 57 268 anställda i hela 

länet. Försäljningsindex för Stockholm för 2013 var 113 2013 vilket betyder att kommunen 

har ett inflöde av konsumtion från invånare i andra kommuner. Indexet mäter hur stor del 
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handel som finns i kommunen i förhållande till befolkningen och i förhållande till snittet för 

riket där rikssnittet är 100 (SCB, 2015). 

 

För hotell och restaurang hamnade omsättningen per invånare år 2013 på 31 605 kr för 

Stockholm och motsvarande siffra för länet var 19 813 kr per invånare. Under 2013 var 

28 918 personer sysselsatta inom restaurang och hotellbranschen i Stockholm jämfört med 

44 003 anställda i länet (Statistik om Stockholm, 2015). 

 

Stockholms län har cirka 2,3 miljoner kvm i köpcentra och externa handelsplatser. Fristående 

externa stormarknader och handeln i stadskärnan är exkluderade, med undantag för 

citygallerior (JLL, juni 2014). 

 

Under perioden 2013 till 2016, prognosticerars enligt JLL:s bedömningar att antalet 

kvadratmeter av köpcentra i Stockholmsregion kommer att öka med omkring 200 000 kvm 

(+14 procent av den totala stocken). År 2015 kommer att vara året med det största tillskottet 

av handelsytor med bland annat Unibail-Rodamcos 100 000 kvm stora Mall of Scandinavia 

som kommer att vara Skandinaviens största köpcentrum när det står klart. Moderniseringen av 

Täby Centrum sker i flera etapper och när centrumet står klart i sin helhet år 2015 kommer det 

att omfatta totalt cirka 80 000 kvm fördelat på cirka 260 butiker.  

 

Inom Stockholms CBD (City Business District) är fortfarande MOOD gallerian det största 

tillskottet av handelsyta som tillkommit de senaste åren. Efter om- och tillbyggnationen av 

Salénhuset öppnades MOOD 2012 med en total yta på 10 400 kvm. AMF har startat sitt 

projekt Urban Escape i kvarteren runt Gallerian. Flera hus kommer att genomgå en om- och 

tillbyggnation och kommer att färdigställas i etapper.  

 

Det finns ett stort utbud av handel i Stockholmsområdet i form av både handelsplatser och 

köpcentra. De tre största handelsplatserna inom Stockholms län är: Kungens kurva inklusive 

Heron city, Barkarbyfältet och Infra City. Bland de största regionala köpcentra i Stockholm 

finns Täby Centrum och Kista gallerian (JLL, juni 2014). 

 

Detaljhandelshyror för lokaler på den mest exklusiva shoppinggatan, Biblioteksgatan i 

Stockholm City ligger, enligt JLL:s bedömning från första kvartalet 2015 på 19 400 

kr/kvm/år. Mellan år 2014-2016 visar prognosen på tillväxt om cirka 4 procent per år, med en 

tillväxttakt som är högre jämfört med genomsnittet för Europas största städer under samma 

period (JLL, november 2015). 

 

Detaljhandelsmarknaden i Stockholm drar nytta av en bred modeinriktad kundbas med stark 

köpkraft. Cirka 30 procent av Sveriges befolkning bor inom en 90 minuters körtid från 

Stockholms innerstad. Stockholm är dessutom ett populärt turistmål, särskilt för besökare från 

exempelvis Tyskland och Storbritannien. Växande detaljhandel och välmående 

försäljningstillväxt under de senaste åren har uppmuntrat nya internationella återförsäljare att 

tillträda marknaden. Exempel på nya etableringar som har gjort entré på den svenska 

marknaden på sistone finns: Michael Kors, Apple, Hollister Co, River Island och Sephora. 

Lyxvarumärken har också intagit markanden i Stockholm och det senaste tillskottet som 

öppnar sina portar snart på Birger Jarlsgatan är den franska lyxjätten Chanel (JLL, 2015). 
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Figur 1 Internationella varumärkensnärvaro i den nordiska marknaden                  källa: JLL, Destination Nordics 2015 

 

Några av de stora fastighetsägarna av detaljhandelsytor i Stockholms stadskärna är följande: 

Hufvudstaden, Vasakronan, AMF, Ramsbury, Atrium Ljungberg, ADIA, Pembroke och 

Fabege.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

17 

 

3 Vakansbegreppen inom fastighetsmarkanden 

3.1 Definition: olika vakanser 

 

På markanden används begreppen vaknas och vakansgrad flitigt men dessas innebörd är inte 

alltid densamma. Det finns flera orsaker bakom att en yta står tom och beroende på det 

uppstår olika sorter vakanser. Eftersom vakansgraden baseras på hur vakansen definieras går 

det också att särskilja olika vakansgradsuppfattningar. I detta kapitel görs ett försök att belysa 

och förklara kortfattat några av dessa begrepp.  

 

Fysisk vakans: Innebär att en viss andel av den totala ytan är outhyrd och där den lediga ytan 

relateras till en total yta och därför kallas den också för areavakans. I den befintliga 

fastigheten är de fysiskt tomma ytorna redo att hyras ut inom kort och fastighetsägaren 

marknadsför ytorna till intressenter på den öppna marknaden (Holmström, 2007). Detta kan 

vara ett praktiskt mått för att uppskatta lokalöverskottet (Bengtsson & Broman, 1995). 

 

Ekonomisk vakans: Är andelen borttappad hyresintäkt i relation till en möjlig total 

hyresintäkt (Tjernberg, 2013). Detta sätt att räkna vakansgraden på ger en bra bild på värdet 

av de tomma lokalerna oavsett storleken, dvs. enligt detta mått kan en liten kontorslokal med 

en hög hyra vara en större förlust än en stor lageryta med en låg hyra (Bengtsson & Broman, 

1995).    

 

Dold vakans: Innebär att en kontrakterad yta står outnyttjad. Hyresgästen har tillgång till ytan 

som den betalar hyra för men som inte används. Detta kan uppstå t.ex. när hyresgästen har en 

yta som inte behövs och därmed inte används eller att hyresgästen redan har flyttat ut men är 

fortfarande skyldig att betala hyra därför att hyresavtalet inte har löpt ut än (Tjernberg, 2013). 

 

Ombyggnadsvakans: Innebär att en yta genomgår en ombyggnation och är inte tillgänglig 

och därmed inte används för sitt ändamål. Dessa ytor byggs om för att antingen en ny 

hyresgäst flyttar in eller bara för ett spekulativt syfte som det är fallet i samband med 

utvecklingsprojekt. Ytan i dessa två fall genererar ingen hyresintäckt då i första fallet börjar 

ofta avtalet löpa fr.o.m. det datum som ombyggnationen är klar och hyresgästen kan flytta in. 

I det andra fallet när det handlar om ombyggnationsprojekt är ytorna inte uthyrda ännu utan 

lokalerna byggs om på spekulation. Dessutom är dessa ytor inte tillgängliga på 

hyresmarknaden innan ombyggnationen är klar (Bengtsson & Broman, 1995).  

 

Naturlig vakans: Begreppet syftar ofta på vakansgraden som fastighetsägaren är nöjd med. 

Optimal vakans eller naturlig vakansgrad som den kallas i detta arbete är ett viktigt mått på 

den amerikanska bostadsmarknaden som också anses vara applicerbar på bland annat, 

lokalhyresmarknaden. Definitionen som ursprungligen härstammar från arbetsmarknaden 

säger att fastighetsmarknaden kräver ett visst lager av lediga ytor som underlättar in- och 

utflyttningar på marknaden (Rosen & Smith, 1983). Ineffektivitet på fastighetsmarknaden 

leder till att naturlig vakans uppstår. Det kan vara föranlett av att det är svårt att hitta en 

passande hyresgäst till en specifik lokal. Fastighetsägaren tenderar till att erbjuda lokalerna till 

en hyra som gör att få hyresgäster är villiga att betala (Sanderson, et al., 2006). Under tiden 

som fastighetsägaren försöker hitta en intressant hyresgäst som är betalningskraftig och som 

skapar bra hyresgästsammansättning i fastigheten uppstår den naturliga vakansen. För att 

maximera nettointäkten med rätt hyresgäst är fastighetsägaren villig att ha en viss vakansgrad. 

Det är en svår balansgång mellan att maximera intäkter med flera uthyrningar och minimera 

kostnader med att hålla en rimlig vakansgrad i fastigheten som fastighetsägarna ständigt 
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handskas med. Den naturliga vakansgraden gör det möjligt för nya hyresgäster att komma in 

på marknaden och kan därför betraktas som en positiv vakans som ökar rörligheten på 

marknaden (Bengtsson & Broman, 1995).  

 

Strukturell vakans: En ledig lokal katigoriseras som en strukturell vakans när den specifika 

ytan inte längre är efterfrågad på hyresmarknaden och bedöms inte heller kunna vara det i 

överskådlig framtid. Det är olika behov och trender på fastighetsmarknaden som gör att vissa 

användningar eller funktioner inte längre efterfrågas.  Det kan exempelvis vara att en viss 

utformning och planlösning betraktas som omodern och ineffektiv enligt dagens nya krav på 

effektivitet och öppna planlösningar. Ett annat fall kan vara lokaler som är anpassade för en 

väldigt specifik bransch som inte bedrivs i samma utsträckning längre och som är dyra att 

anpassa för en ny hyresgäst. Dessutom kan det finnas andra orsaker som är direkt kopplade 

till det geografiska läget och som kan inträffa när ett område förlorar sin attraktivitet i 

samband med att en stor aktör lägger ner sin verksamhet eller flyttar ut till ett annat område. 

Ett motsvarande problem kan också uppstå när ett område får ett försämrat 

kommunikationsläge som gör det svårare att sig till och från området. Den strukturella 

vakansen är inte bara begränsad till lokaler utanför stadskärnan utan kan till och med inträffa 

på de mest eftertraktade marknaderna och detta i samband med att det hela tiden tillkommer 

nya effektiva och moderna lokaler på marknaden som gör det ännu svårare för vissa typer av 

lokaler att komma tillbaka in i spelet (Bengtsson & Broman, 1995). 

 

 

3.2 Vakansgraden på Bostadsmarknaden 

 

När det gäller bostadshyresmarknaden i Sverige mäts vakansgraden på ett ganska annorlunda 

sätt än de olika vakanssynsätten som presenteras i avsnitt 3.1. Vakansgraden på hyresbostäder 

undersöks vartannat år av Statistiska centralbyrån och täcker alla kommunala fastighetsbolag 

samt några privata ägare. Enligt undersökningen ”Outhyrda bostadslägenheter i 

flerbostadshus” beskrivs andelen outhyrda lägenheter av totala antalet lägenheter i 

flerbostadshusen. Lägenheterna delas upp enligt storlek och nybyggnadsår och andelen 

outhyrda lägenheter av det räknas och presenteras fram.  De outhyrda lägenheterna hamnar 

därefter under tre olika kategorier som förklarar orsaken bakom att lägenheten står tom. De tre 

olika orsakerna är: ledig till uthyrning, utrymd för reparation/rivning eller ledig av annan 

orsak (SCB, 2013).  
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4 Mätning av vakanser/vakansgraden:  
 

4.1 Olika metoder 

 

På marknaden finns det idag flera företag som kontinuerligt presenterar information om 

vakansgraden för kommersiella lokaler. Några fokuserar på storstadsregionerna medan andra 

täcker utöver det mindre orter runt om i Sverige. Företagen delar upp fastighetsbeståndet i 

olika lokalslag med olika lägen där det mest attraktiva läget är A-läge. När det handlar om en 

storstad som t.ex. Stockholm delas staden dessutom upp i olika delmarknader, som i sin tur 

fördelas i olika lägen. Ett A-läge för kontor behöver nödvändigt inte vara ett A-läge för butik 

och vice versa.  

 

Även om samtliga presenterar samma nyckeltal, skiljer det sig markant hur varje företag går 

till väga för att komma fram till resultaten. Metoderna kan bland annat vara, 

enkätundersökningar, telefonintervjuer eller okulärbesiktningar.  

 

Enligt ett tidigare examensarbete på KTH med titeln ’’Vakansgrader på lokalhyresmarknaden, 

teori och praktik’’ av C. Bengtsson och A. Broman från 1995 undersöks tre olika företag som 

använder tre olika metoder för att mäta vakansgraden. I detta arbete ges en översiktlig 

beskrivning av dessa metoder.  

 

Företaget som använde sig av enkätundersökningen undersökte bara marknaden i Stockholm 

och därför kontaktades bara fastighetsägarna i Stockholms län. Enkäten riktades mot de 300 

största fastighetsägarna som enligt företaget bedömdes äga cirka 80 procent av stocken. 

Stockholm delades upp geografiskt i olika delmarknader och ytorna i olika lokaltyper. Med en 

outhyrd lokal avsågs undersökningen lokaler som saknar kontrakt eller lokaler för egen 

verksamhet men som i dåvarande läge stod tomma.  

 

Det andra företaget, som använde sig av telefonintervjuer, riktade sig mot verksamma aktörer 

inom marknaden som t.ex. stora fastighetsägare, tjänstemän inom kommun och offentliga 

myndigheter, mäklare och fastighetsvärderare. Via telefonintervjuer med dessa personer 

kartlades förhållandet mellan vakant uthyrningsbar yta och den totala uthyrningsbara ytan. 

Analysen gjordes ortsvis medan Stockholms innerstad delades upp enligt stadsdelarna. 

Vakansgraden för de olika lokalslagen presenterades som A-läge respektive Övrig marknad. 

På varje ort viktades den totala vakanta ytan utifrån beståndets andel av hela stocken i 

respektive ort. Därefter kompenserades resultaten för en strukturell vakans som tar höjd för 

ytor som inte längre efterfrågas.    

 

Den tredje metoden kallades okulärbesiktning och baseras på direkta observationer av alla 

fastigheter i ett begränsat geografiskt område. Observationerna bygger på att hitta tecken som 

kan betyda att lokalen är vakant som t.ex. inga gardiner på fönstren eller ingen namnskylt på 

dörren. Storleken på den lediga lokalen uppskattas och andelen uppskattade vakanta ytor av 

fastighetens totala yta räknas fram för varje fastighet. Offentliga fastigheter och 

samhällsfastigheter exkluderas i statisktiken. Som vakant betraktas också lokaler under 

renovering eller ombyggnation.  

 

JLL har sedan 1990-talet mätt vakansgraden inom kontorsmarknaden i de stora städerna 

Stockholm, Göteborg och Malmö/Lund. Varje stad delas upp i sin tur i mindre delmarknader. 
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För varje delmarknad väljs ett antal fastigheter som anses vara representativa för respektive 

delmarknad. Fastigheterna delas upp i två olika kategorier, nämligen Prime och Secundary 

ytor som tillsammans bildar en referensportfölj.  

 

Metoden bygger på både telefonintervjuer och enkätförfrågningar där samma personer oftast 

kontaktas. Kontaktpersonen hos fastighetsägaren får bestämma ifall hen vill bli intervjuad per 

telefon eller hellre svara på enkäten. Med vakanta kontorslokaler menas lokaler som saknar 

hyresavtal. När det inte går att få fram information på dessa två sätt vänder sig JLL till öppna 

källor som går att nå via Internet. En vakansgrad mäts för respektive fastighet. Den totala 

vakansgraden för de undersökta fastigheterna utgör vakansgraden för hela delmarknaden.  

Undersökningen görs kvartalsvis och resultaten läggs in i en databas som har historisk 

information sedan JLL började mätningen (Lundkvist, 2015).  

 

Metoderna ovan behandlar alla lokalslag men JLL koncentrerar sin mätning endast till 

kontorsmarknaden. På samma sätt strävar företaget efter att hitta en metod som endast kan 

fokusera på handelsmarknaden.  

 

 

4.2 Mätning av vakansgraden i detta arbete 

 

Metoden är, som tidigare nämnt, en fältundersökning som syftar till att mäta vakansgraden 

inom handeln i Stockholms största shoppinggator samt stora innerstadsgallerior. För att kunna 

ge en tydligare bild av verkligheten har mätningen skett under tre olika tillfällen för 

shoppinggator samt två gånger för galleriorna. Dessa mätningar ägde rum under våren 2014, 

hösten 2014 och vintern 2014/2015. Anledningen till att det bara blev två gånger när det 

gäller galleriorna var att dessa tillkom som studieobjekt under ett senare skede i arbetet. 

Under varje undersökningstillfälle har antalet butiker i varje objekt räknats och dokumenterats 

beroende på hur läget såg ut just i det ögonblicket när mätningen gjordes. Lokaler, oavsett 

storlek har tagits med. I antalet enheter har också lokaler som idag används som kontor, och 

baserat på dagens användning, inte kan betraktas som handelsyta men som kan lika gärna 

utnyttjas som butik/café tagits med. Villkoren var att ytan ska ha egen entré mot gatan samt 

skyltfönster när det gäller ytor i shoppinggator. Som vakanta lokaler bedöms varje yta som 

inte utnyttjas till sitt ändamål vid undersökningstillfället. Det betyder att lokaler som är under 

renovering eller anpassning betraktas som vakanta. Däremot om en renovering pågår för en 

sittande hyresgäst där verksamheten bedöms som pågående har lokalen klassats som besatt. 

För att begränsa osäkerheten har inte heller hänsyn tagits till att det står att en ny hyresgäst är 

på gång. I de fallen det stod att butiken upphör inom kort har lokalen räknats som besatt. Stora 

butiker som sträcker sig över flera plan har räknats som en enhet. När det gäller 

shoppinggatorna har varuhusen såsom Åhléns City räknats som en enhet. Verksamheter som 

teater, museum, biografer, casino och hotell har inte tagits med i beräkningen. Andra specifika 

begränsningar kopplade till det enskilda objektet presenteras under respektive avsnitt.   

 

I vissa fall har det funnits pågående projektfastigheter som gör att en del lokaler försvinner ur 

marknaden och andra kommer in. Detta har skapat ett behov av att ha tre olika 

klassificeringsbenämningar av lokaler. I detta arbete har därför tre olika kategorier av lokaler 

presenterats: 

  

1. Vakant/ledig 

2. Icke vakant/ockuperat 
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3. Lokal inom projektfastighet 

 

Antalet lokaler som klassas som lokaler inom projektfastighet bygger på det historiska antalet 

lokaler och på uppfattningen innan utvecklingen började och inte hur det kommer att se ut 

efter att utvecklingen är färdigställd. Med andra ord, om det fanns X antal lokaler innan 

fastighetsutvecklingen påbörjades men när allt står klart kommer det att stå Y antal butiker på 

samma plats istället, har detta arbete valt att räkna med X antal butiker i sammanställningen 

av resultaten. Detta därför att bedömningen av hur den slutgiltiga produkten exakt kommer att 

se ut i framtiden är osäker.  

 

Metoden baseras enbart på observationer som görs vid ett unikt tillfälle. Inga vidare 

undersökningar har gjorts för att komma fram till ifall lokalen är de facto uthyrd. Mätningen 

har inte heller beaktat den ekonomiska delen i en hyresrelation. Inga vidare undersökningar 

har heller gjorts när det gäller nyckelpengar som cirkulerar vid överlåtelse av butiker och 

rörelser på de stora shoppinggatorna. Ifall en lokal står tom i den bemärkelsen att ingen 

verksamhet bedrivs har lokalen räknats som vakant. Med andra ord har metoden begränsats 

till den fysiska vakansen och inte alls behandlat den ekonomiska vakansen. Ifall lokalen 

utnyttjas som kontor men ser ut att kunna göras om till butik, som tidigare nämnt, har inga 

kontroller gjorts ifall omvandlingen är juridisk möjlig.  

 

Efter varje undersökningstillfälle har en sammanställning av resultaten gjorts där det totala 

antalet butiker, vakanta lokaler samt lokaler inom projektfastighet presenterats och en 

vakansgrad i procent räknats fram av andelen vakanta ytor av totala antalet enheter. Två 

procentsatser av vakansgraden togs fram enligt nedan: 

 

1. Vakansgraden 1 = (Antalet vakanta lokaler + lokaler i projektfastighet)/total 

antalet lokaler inklusive lokaler inom projektfastighet.  

 

2. Vakansgraden 2 = Antalet vakanta lokaler/totala antalet lokaler exklusive 

lokaler inom projektfastighet 
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5 Fältundersökning: Urval och presentation 
 

5.1 Översikt  

 

Undersökningen i detta arbete har begränsats till handeln i Stockholms innerstad.  För att 

försöka mäta pulsen av handeln i Stockholms innerstad har vakansgraden mätts upp på både 

shoppinggator och köpcentra och valet hamnade på följande: 

 

 Shoppinggator: 

 

o Drottninggatan 

o Kungsgatan 

o Biblioteksgatan 

 

 Köpcentra/shoppinggalleria 

CBD: 

 

o Sturegallerian 

o MOOD Stockholm 

o Gallerian 

 

 Resten av innerstaden: 

 

o Fältöversten 

o Västermalmsgallerian 

o Ringen centrum 

 

 

5.2 Drottninggatan 

 

 
Figur 2 Drottninggatan            Källa: Stockholm travel book 
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Drottninggatan är en av Stockholms största shoppinggator och en turistattraktion. Den 

skapades redan på 1600-talet och hette då Konungsgatan (Historiskt wordpress, 2015). Den är 

1,5 km lång och börjar i Norrmalm direkt efter Riksbron, efter Riksdagen, och sträcker sig 

ända upp till Observatorielunden vid korsningen med Observatoriegatan i Vasastan. 

Drottninggatan är idag, med start vid Tegnérgatan och söderut mot Gamla Stan, en gågata. 

Längs gatan finns flera kända konstverk som bland annat de betonggjutna lejonen av Anders 

Årfelt (Birtha, 2015) samt Strindbergcitatet som smiddes av Ingrid Falk och Gustavo Aguerre 

och som ligger mitt på gatan (Skulptur Stockholm, 2015). 

 

Gatan är en viktig affärsgata med en hög kundtäthet. Längst gatan ligger många butiker från 

stora kedjor såväl nationella som internationella. Alla detaljhandelns områden finns 

representerade längst gatan men modebutikerna är överrepresenterade. För de 

kulturintresserade finns allt ifrån teater och biografer till opera och museer. Dessutom finns 

det ett stort utbud av restauranger och caféer. En del av Drottninggatan ingår i 

regeringskvarteren där många departementsbyggnader ligger. På den södra delen av gatan 

ligger bland annat Kulturdepartementet, Utbildningsdepartementet och framförallt Rosenbad, 

säte för statsministerns kansli och Statsrådsberedningen. Kommunikationsmässigt finns allt 

inom nära räckhåll till bussar och till T-centralen/Centralstation med både tunnelbana och 

pendel- och fjärrtåg.    

 

I ett axplock av fastighetsägarna på Drottninggatan kan nämnas: Statens Fastighetsverk 

(SFV), Ramsbury, AFA sjukförsäkringar, Fabege och Stena (Datscha, 2015).   

 

Vid mätningen av vakansgraden på Drottninggatan har både Åhléns City och PUB behandlats 

som varuhus och därmed tagits med som enskilda enheter var för sig. Hotell, biografer och 

teatrar är inte inräknade.   

 

5.3 Kungsgatan  

 

 
Figur 3 Kungsgatan                         Källa: Huvudstaden 

 

Kungsgatan är en av Stockholms paradgator som invigdes 1911och är förknippad med stora 

historiska händelser. Gatan är 1,5 km och sträcker sig från korsningen Stureplan/Birger 

Jarlsgatan i Norrmalm och forsätter en bit in i Kungsholmen fram till Kungsholmgatan. 

Längst gatan ligger flera av Stockholms landmärken som bland annat, Konserthuset och de 
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två Kungstornen. Över gatan sträcker sig två valvbroar: Malmskillnadsbron och 

Regeringsgatans bro (Hufvudstaden, 2015). 

 

Det finns ett stort utbud av butiker, restauranger och caféer längs Kungsgatan. Här ligger 

Sveriges första McDonald’s från 1973. Kungsgatan betraktades länge som biogatan och än 

idag finns det flera biosalonger. Dessutom ligger Oscarsteatern här med en historia som 

sträcker sig tillbaka i tiden ända till 1906. Kungsgatan har ett aktivt nattliv med flera 

nattklubbar samt Stockholms enda casino, Casino Cosmopol. Gatan har ett utmärkt läge mitt i 

Stockholm och erbjuder därmed mycket goda kommunikationer genom kollektivtrafiken.  

 

Bland fastighetsägarna på Kungsgatan finns: Vasakronan, Fabege, SEB och Huvudstaden 

(Datscha, 2015).  

 

I mätningen av antalet lokaler har butiker på Kungsbron samt Kungsbroplan exkluderats. 

Hotell, biografer, teatrar och Casinot är inte inräknade.    

 

5.4 Biblioteksgatan 

 

 
Figur 4 Biblioteksgatan                                             Källa: Huvudstaden  

 

Biblioteksgatan ligger i det absoluta bästa läget i Norrmalm i Stockholms innerstad och är en 

del av Stockholms CBD. Gågatan sträcker från Smålandsgatan vid Normalmstorg och 

fortsätter uppåt mot korsningen Lästmakargatan/Birger Jarlsgatan. Efter Stureplan fortsätter 

gatan som en bilväg en kort bit mot Humlegårdsgatan. I detta arbete åsyftas med 

Biblioteksgatan gågatan. Gatan fick sitt nuvarande namn år 1885 och är idag Sveriges mest 

exklusiva shoppinggata (Hufvudstaden, 2015).  

 

På den korta gågatan som inte överstiger 250 meter finns butiker med världens mest välkända 

varumärken inom mode, skor och accessoarer.  Här hittar kunderna internationella stora 

märken som Burberry, Stella McCartney och Michael Kors. Bland dessa finns också andra 

populära skandinaviska märken som Acne, COS och Malene Birger. Längst gatan finns ett par 

välbesökta restauranger och caféer. Området kring gatan erbjuder ett stort utbud av alla 

sorters service och de bästa möjliga kommunikationerna.    
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Den största fastighetsägaren längsta gatan är Huvudstaden men det finns andra fastighetsägare 

också som Vasakronan, SEB Trygg liv och Nordstjernan (Bibliotekstan, 2015).  

 

 

5.5 Sturegallerian 

 

Sturegallerian, det exklusiva köpcentret mitt i centrala Stockholm i stadsdelen Östermalm 

färdigställdes 1989. Gallerian har två stora entréer, den ena mot Stureplan och den andra mot 

Grev Turegatan.   

 

Fastigheten ägs sedan 2006 av Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) och förvaltas av 

Aberdeen Asset Management. Sturegallerian innefattar cirka 13 000 kvm butiker utöver 

Sturebadet och tillhörande restauranger (Fastighetsvärlden, 2006). Gallerian innehåller en 

blandning av butiker för mode, skönhet, skor och accessoarer samt butiker med exklusiva 

råvaror. Stora internationella kedjor finns representerade som t.ex. Zara, Massimo Dutti och 

Lexington. Men det finns också mindre exklusiva butiker som CC skor, Mathilde och 

Monroe. Det finns ett bra utbud av restauranger, barer och caféer i gallerian, bland andra 

Sturehof. Till fastigheten hör också spa-anläggningen Sturebadet och nattklubben Sture 

Companiet, Sveriges mest kända nattklubb. Läget kring Sturegallerian erbjuder väldigt goda 

kommunikationer. 

 

I mätningen har Sturebadet och Sture Companiet inte tagits med i beräkningen.  

 

 
Figur 5 Sturegallerian          Källa: Stockholm fashion week 
 

Fastighetsbeteckning Besöksadress Fastighetsägare Yta 

(kvm)  

Byggnadsår Antal 

butiker 

Sperlingens Backe 56 Stureplan 4 Abu Dhabi 

Investment Authority 

(ADIA) 

60 000 1989 60-tal 

 

 

 

http://www.stockholmfashionweek.com/shop.php?id=40
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5.6 MOOD Stockholm 

 

MOOD Stockholm är en shoppingsgalleria som ägs och förvaltas av AMF fastighter. Det 

gamla Sallénhuset från 1978 genomgick en omfattande renovering där lokalerna 

moderniserades och byggdes om. Fastigheten med sin nuvarande omfattning invigdes i mars 

2012 och innehåller totalt 10 450 kvm butiksyta där 450 kvm är innegårdar. MOOD 

Stockholm ligger i centrala Stockholm i det exklusiva området CBD i kvarteret mellan 

Norrlandsgatan, Mäster Samuelsgatan, Regeringsgatan och Jakobsbergsgatan i Norrmalm.  

 

Byggnaden har fem olika entréer mot de fyra olika gatorna vilka leder kunden in till de tre 

handelsplanen som idag inrymmer en spännande mix av modebutiker, restauranger och 

skönhetsbutiker. Såväl inne i MOOD som ute hittar man flera konstverk av svenska 

konstnärer, bland annat statyn av flickan som står mot Regeringsgatan och bär huset på sina 

axlar ”Pretty Vacant” av Cajsa von Zeipel. Enligt fastighetsägaren uppskattas antal besökare 

till 300 000 per månad (AMF Fastigheter, 2015).  

 

 
Figur 6 Mood Stockholm                      Källa: AMF fastigheter 

 

 

Fastighetsbeteckning Besöksadress Fastighetsägare Yta 

(kvm)  

Byggnadsår Antal 

butiker 

Oxen Större 21 Norrlandsgatan15 

Regeringsgatan 46 

AMF Fastigheter 10 450 1978 50-tal 

 

5.7 Gallerian  

 

Gallerian var Stockholms första citygalleria och invigdes 8 oktober 1976. Fastigheten ägs och 

förvaltas idag av AMF Fastigheter. Gallerian ligger på Hamngatan mellan Sergels torg och 

Kungsträdgården mitt i centrala Stockholm. 2004 nyinvigdes Gallerian efter en omfattande 

renovering. Några delar av Gallerian byggdes om etappvis och allt var klart 2011.  

 

Gallerian innefattar ca 31 500 kvm butiksarea med totalt 86 butiker och restauranger på tre 

plan. Utbudet är varierande inom dels mode och skönhetsbutiker, dels restauranger och caféer. 

Till gallerian hör också 1 000 garageplatser med direkt anslutning till shoppingplanen. 

Dessutom erbjuder gallerian andra tjänster, som gratis Wifi, amningsrum och 
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turistinformation. Hyresgästerna är en blandning av svenska och internationella varumärken 

som bland annat, H&M, River Island och nyligen Mango (AMF Fastigheter, 2015).    

 

Gallerian ingår i AMF Fastighters hittills största projekt, Urban Escape Stockholm. Projektet 

innefattar fem hus, fyra gator och två torg. I samarbete med Stockholm stad, Stena fastigheter, 

Vasakronan, Pembroke och Hufvudstaden planerar AMF att skapa ett nytt stadsrum. Området 

begränsas av Hamngatan, Regeringsgatan, Malmskillnadsgatan, Brunkebergstorg, Fredsgatan 

och Malmtorgsgatan. Fastigheterna inom projektet kommer att genomgå en om- och 

påbyggnation som utökar den totala arean från befintliga 95 000 kvm till 130 000 kvm. 

Ambitionen är att skapa en kombination av attraktiva kontorsytor, hotell och 

konferensanläggningar med internationella koncept samt ett brett utbud av handel, 

restauranger och service. Byggprocessen beräknas pågå under perioden sommaren 2014 och 

fram till våren 2018. Byggnationen pågår under omgångar och enligt AMF Fastigheter 

kommer Gallerian att hålla öppet under hela projektperioden. Alla begärda detaljplaner är inte 

fastställda än och fram till december 2015 hyrs kontorsytorna ut med korttidshyresavtal 

(Urban Escape, 2015).  

 

Även om Gallerians handelsplats är planerad att hålla öppet under projektets gång kommer 

butikslokalerna att påverkas. För att kunna göra ombyggnationen möjlig har några hyresgäster 

flyttats till andra lokaler inom Gallerian som inte ingår i ombyggnationsplanerna. Andra 

butiker har bara lagts ner och flera är på gång att flyttas. Butiker som ingår i 

utvecklingsplanerna har inte i detta arbete betraktas som vakanta utan, och enligt det som är 

förklarat i avsnitt 4.2, har hamnat under en egen klassifikation, nämligen lokaler inom 

projektfastighet.  

 

Figur 7 Gallerian                                                                                                      Källa: Quality travel 
 

Fastighetsbeteckning Besöksadress Fastighetsägare Yta 

(kvm)  

Byggnadsår Antal 

butiker 

Trollhättan 29 Hamngatan 37 AMF Fastigheter 31 500 1976 80-tal 
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5.8 Fältöversten 

 

Mellan Karlaplan och Valhallavägen i Östermalm ligger Fältöversten. Fältöversten byggdes 

1973 och under 2003 renoverades lokalerna och ytan utökades till dagens storlek på 21 000 

kvm uthyrbaryta.  AMF Fastigheter äger och förvaltar fastigheten sedan 2012. Utbudet är 

utbrett och erbjuder allt ifrån servicetjänster, modebutiker från både stora kedjor och mer 

exklusiva märken, caféer och restaurang samt matbutiker som Sabis och ICA.  

 

Kvarteren runt Fältöversten är bland de mest exklusiva och populära områdena i Stockholms 

innerstad för bostäder. Läget erbjuder bra kommunikationsmöjligheter i form av både en 

tunnelbanestation, Karlaplan, med direkt anslutning från gallerian samt ett antal busslinjer 

som trafikerar Valhallavägen och Karlavägen. I garageplanet finns det 70 kundparkeringar 

(AMF Fastigheter, 2015).  

 

 
Figur 8 Fältöversten    Källa: Jan Lundqvist arkitekter 

 

 

Fastighetsbeteckning Besöksadress Fastighetsägare Yta 

(kvm)  

Byggnadsår Antal 

butiker 

Fältöversten 7 Karlaplan 13 AMF Fastigheter 21 000 1973 60-tal 

 

 

5.9 Västermalmsgallerian 

 

Fastigheten Trossen 12 är byggd 1975 och 2002 invigdes källarplanet med gatuplanet till det 

som idag kallas Västermalmsgallerian. Gallerian ägs sedan 2012 av AMF Fastigheter som 

även är förvaltaren.  

 

Västermalmsgallerian ligger på Kungsholmen och är stadsdelens enda inomhus 

shoppingscentrum. Omgivningen utgörs av en blandning av bostäder och kontor samt ett 

utbud av restauranger och caféer. Gallerian är belägen vid korsningen Flemingsbergsgatan/St. 

Eriksgatan med besöksadress St. Eriksgatan 47. Den innefattar 17 000 kvm uthyrbaryta och 

utgörs av 46 butiker. Den erbjuder ett lagom brett utbud av mode, teknik och mat. Bland de 

största hyresgästerna inom mode finns: H&M och MQ. Inom teknik finns: GAME, Digital 



 

29 

 

och Teknikmagasinet. När det gäller design hittar kunden: DesignTorget och Granit, dessutom 

finns det gott om andra butiker inom skönhet och hälsa. Gallerian erbjuder att par caféer samt 

en restaurang. På nedre planet finns ICA Supermarket och fastighten erbjuder dessutom 139 

kundparkeringar i garageplanet (AMF Fastigheter, 2015).  

 

Kommunikationsmässigt, erbjuder läget ett antal allternativ. Från Tunnelbanestationen 

Fridhemsplan kommer man direkt in till gallerians nedre butikplan och både Fleminggatan 

och St. Eriksgatan trafikeras av ett flertal busslinjer.    

 

 
Figur 9 Västermalmsgallerian             Källa: AMF Fastigheter 

 

 

Fastighetsbeteckning Besöksadress Fastighetsägare Yta 

(kvm)  

Byggnadsår Antal 

butiker 

Trossen 12 St. Eriksgatan 47 AMF Fastigheter 17 000 2002 40-tal 

 

 

5.10 Ringen centrum 

 

I stadsdelen Södermalm ligger Ringen centrum som omfattar 21 000 kvm uthyrbaryta. Huset 

som färdigställdes1983 renoverades 1996 och ytan utökades under 2004. Fastigheten ägs och 

förvaltas av AMF Fastigheter. Vid Skanstull med närhet till Medborgarplatsen och Nytorget 

kompletterar Ringen den anrika omgivningen av restauranger och caféer med sitt utbud av 

butiker och bastjänster. Huset ligger vid korsningen Götagatan/Ringvägen med besöksadress, 

Götagatan 98 och Ringvägen 115. Här finns butiker inom mode, skönhet och dagvaruhandel. 

Några exempel på butiker är: H&M, Lindex, BR leksaker, Stadium, Cervera och Din Sko. 

Kommunikationerna kring Ringen centrum är väldigt goda med både tunnelbana och flera 

busslinjer. Dessutom är det endast en tiominuters promenad till Södra Station (AMF 

Fastigheter, 2015). 

  

I hjärtat av centrumet bygger AMF vad som kommer att bli ett Food Court. I mätningen har 

denna yta räknats som en enda lokal.  
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Figur 10 Ringen centrum                   Källa: AMF Fastigheter  

 

 

Fastighetsbeteckning Besöksadress Fastighetsägare Yta 

(kvm)  

Byggnadsår Antal 

butiker 

Rektangeln 21 Götgatan 98, 

Ringvägen 115 

AMF Fastigheter 21 000 1983 40-tal 

 

 

 

  



 

31 

 

 

6 Resultat  
 

6.1 Shoppinggator 

 

I detta arbete har fältundersökningen beträffande de valda shoppinggatorna utförts vid tre 

olika tillfällen. Resultaten presenteras nedan i separat tabell per tillfälle:  

 

 Första mätningen: vår/sommar 2014 

 
Tabell 2: antal lokaler, vakanta lokaler och vakansgraden i shoppinggatorna från vår/sommar 2014 

 

 
Källa: egen tabell 

 Andra mätningen: höst 2014 

 
Tabell 3: antal lokaler, vakanta lokaler och vakansgraden i shoppinggatorna från höst 2014 

 

 
Källa: egen tabell 

 Tredje mätningen: vinter 2014/2015 

 
Tabell 4: antal lokaler, vakanta lokaler och vakansgraden i shoppinggatorna från vinter 2014/2015 

 

 
Källa: egen tabell 

 

Sammanfattning 

 

Som tabellerna ovan visar har lite hänt mellan de tre olika mätningstillfällen. För 

Drottninggatan har vakansgraden legat mellan 2 procent och 3 procent. Vid det sista tillfället 

hade Fabege börjat bygga om butikslokalerna på Drottninggatan 87-93 och Statens 

fastighetsverk på Drottninggatan 15-17. På Kungsgatan var vakansgraden oförändrad vid det 

andra tillfället jämfört med det första och låg på 3,64 procent. Däremot ökade vakansgraden 

till det dubbla under det tredje tillfället jämfört med tidigare mätningar och hamnade på 6,06 

procent. Biblioteksgatan är en relativ kort gata med få butiker i jämförelse med 

Drottninggatan och Kungsgatan och därför känsligare för förändringar. Vakansgraden har 

varierat mellan 3,13 procent till 6,25 procent.   

 

 

Adress Antal lokaler Antal vaknta lokaler Vakansgraden

Drottninggatan 198 4 2,02%

Kungsgatan 165 6 3,64%

Biblioteksgatan 32 1 3,13%

Adress Antal lokaler Antal vaknta lokaler Vakansgraden

Drottninggatan 198 6 3,03%

Kungsgatan 165 6 3,64%

Biblioteksgatan 32 2 6,25%

Adress Antal lokaler Antal vaknta lokaler Antal vakanta lokaler i projektfastighet Vakansgraden1 Vakansgraden2

Drottninggatan 198 6 3 4,55% 3,08%

Kungsgatan 165 10 0 6,06% 6,06%

Biblioteksgatan 32 1 0 3,13% 3,13%
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6.2 Köpcentra 

 

Fältundersökningen gällande de utvalda köpcentra i Stockholms innerstad har genomförts 

under två tillfällen under 2014/2015. Resultaten presenteras nedan 

 

 Första mätningen: höst 2014  

 
Tabell 5: antal lokaler, vakanta lokaler och vakansgraden i köpcentra från höst 2014 

 

  
                             Källa: egen tabell  

 Andra mätningen: vinter 2014/2015 

 
Tabell 6: antal lokaler, vakanta lokaler och vakansgraden i köpcentra från vinter 2014/2015 

 

 
 Källa: egen tabell 

 

 

Sammanfattning 

 

Vakansgraden i Sturegallerian sjönk från 6,67 procent vid första mätningstillfälle till 4,92 

procent vid det andra. Antalet butiker ändrades från 60 till 61 enheter. I MOOD Stockholm 

har vakansgraden varit den högsta bland de andra objekten och varierade mellan 10,71 

procent vid den första mätningen och 9,09 procent vid den andra. Antalet enheter minskades 

eftersom två butiker slogs ihop till en. Gallerian höll en vakansgrad på 3,49 procent vid första 

mätningstillfälle som ökade vid andra mätningen till 6,25 procent, om vi bortse från lokaler 

som byggs om i samband med Urban Escape projektet. Flera hyresgäster har flyttats till 

ersättningslokaler och andra butiker kommer att läggas ner tills deras lokaler är färdigbyggda. 

Om vi inkluderar lokalerna som byggs om hamnar vakansgraden på 12,79 procent. 

Vakansgraden i Fältöversten har legat på runt 5 procent vid båda tillfällen medan antalet 

butiker ändrades. Bland annat har ICA:s gamla lokal gjorts om för att rymma två nya enheter 

och ett utrymme i ett litet torg utnyttjades och används idag som en skönhetssalong.  

Västermalmsgallerian var fullt uthyrd vid första mätningstillfället när Stadium precis hade 

flyttat in i sina nya lokaler. Vid andra tillfällen fanns det en ledig lokal på bottenplanet och då 

hamnade vakansgraden på ca 2 procent. Vakansgraden i Ringen centrum låg på 4 procent men 

sjönk till 2 procent vid den andra mätningen när en lokal längst gatan hyrdes ut. Food Courten 

var fortfarande inte färdig vid det andra mätningstillfället.   

Adress Antal lokaler Antal vaknta lokaler Vakansgraden

Sturegallerian 60 4 6,67%

MOOD 56 6 10,71%

Gallerian 86 3 3,49%

Fältöversten 58 3 5,17%

Västermalmsgallerian 46 0 0,00%

Ringen Centrum 50 2 4,00%

Adress Antal lokaler Antal vaknta lokaler Antal vakanta lokaler i projektfastighet Vakansgraden1 Vakansgraden2

Sturegallerian 61 3 0 4,92% 4,92%

MOOD 55 5 0 9,09% 9,09%

Gallerian 86 5 6 12,79% 6,25%

Fältöversten 62 3 0 4,84% 4,84%

Västermalmsgallerian 46 1 0 2,17% 2,17%

Ringen Centrum 50 1 0 2,00% 2,00%
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7 Analys av metod och resultat 
 

7.1 Metoden 

 

Metoden ger en ögonblicksbild av verkligheten. Den skapar ett statiskt faktaunderlag som 

bara stämmer där och då. Eftersom vakansgraden förändras hela tiden kan denna metod ge en 

förenklad bild av verkligheten.  Metoden är lätt att utföra och kan göras hur ofta utföraren 

önskar. Utföraren behöver vara beredd på att göra nya bedömningar för att ofta uppstår nya 

utmaningar.  

 

Dokumentationen av observationerna som gjordes under varje tillfälle har visat sig vara till 

stor hjälp. Genom att göra egna skisser av t.ex. shoppinggatorna blev det betydligt lättare att 

genomföra de andra mätningarna i efterhand. Detta var lika viktigt när det gäller köpcentren 

för om något ändrades finns bara de egna anteckningarna att jämföra med.  Flera försök 

gjordes för att jämföra resultaten av varje mätning med hemsidorna för respektive köpcentra 

men detta visade sig vara mindre lyckat för att hemsidorna inte alltid var uppdaterade. När en 

fastighet genomgår en ombyggnation och en fastighetsutveckling pågår försvinner också 

möjligheterna till att jämföra de historiska resultaten med de nya om dokumentationen brister. 

Det var en fördel att redan vara insatt i branschen och ha inblick i de pågående projekten. Som 

resultat av den sammanställningen som gjordes på vilka de vakanta lokalerna de facto var och 

inte bara antalet sådana blev det möjligt att dra några slutsatser som diskuteras i avsnitt 7.2.  

 

Eftersom det inte har varit möjligt att komma in i de vakanta lokalerna har det ibland varit 

svårt att bedöma hur ytan ser ut och ifall det är en eller två enheter. När det gäller 

shoppingcenter fanns det möjlighet att fråga befintliga hyresgäster i närliggande butiker men 

problemet har varit svårare att lösa för lokaler längs shoppinggatorna. Det nämns på flera 

ställen i detta arbete att metoden ger en bild av verklighet men detta är givetvis ett relativt 

värde. I arbetet och under fältstudien, och särskilt längs shoppinggatorna, har vissa lokaler 

som idag används som kontor men som lika gärna kunde användas som butiker eller caféer 

tagits med. Det betyder att resultaten bygger på en subjektiv bedömning som kan skilja sig 

beroende på vem som gör undersökningen och detta ska alltid betraktas som en svaghet. 

Under resans gång möttes man av nya utmaningar och frågeställningar som ändrade 

uppfattningen och som senare påverkade resultaten. Antaganden justerades på plats och detta 

får man kanske räkna med fram tills undersökningen genomförts flera gånger och tills det 

finns en solid grund att utgå ifrån.  Att utföraren av undersökningen förmodligen kommer 

bytas ut med jämna mellanrum skapar också en viss osäkerhet men den mänskliga faktorn går 

inte att eliminera utan möjligen bara minimera. Åtgärder för att åstadkomma detta föreslås 

under rekommendationer i kapitel åtta.   

 

Det geografiska området kan inte utvidgas för mycket därför att metoden är tidskrävande och 

det blir svårt att bevaka stora områden. Det är däremot positivt att inte ha en referensportfölj 

utan att samtliga fastigheter i ett geografiskt begränsat område samt alla lokaler i respektive 

fastighet undersöks. En ytterligare svaghet är att eftersom antalet lokaler kan komma att 

ändras vid varje undersökningstillfälle drabbas metodens effektivitet. Detta ska utföraren ha i 

åtanke.   

 

Att metoden inte har tagit hänsyn till lokalernas storlek kan upplevas som en svaghet. En stor 

ledig enhet har t.ex. betydande påverkan på ett köpcenters image. Trots detta bedöms det vara 
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mer praktiskt att utgå från antalet enheter istället för antalet kvadratmeter. Det begränsar 

osäkerheten med att gissa storleken på en lokal och utföraren slipper problemen med olika 

ytbegrepp. För ändamålet med undersökningen kan därför den upplevda svagheten snarare 

vara en styrka.   

 

7.2 Resultaten 

 

Resultaten visar att några av lokalerna som var vakanta vid samtliga undersökningstillfällen 

hade en viktig gemensam faktor, nämligen ett sämre läge. Längs shoppinggatorna var 

butikerna som höll en långvarig vakans lokaliserade på de mindre attraktiva delarna. När det 

gäller Kungsgatan fanns det flera lediga butiker i den delen av gatan som ligger efter 

kungsbron mot Kungsholmen och för Drottninggatan låg de flesta lediga butikerna längst upp 

på gatan närmare Vasastan. För shoppingcentern var det ofta butiker med mindre 

exponeringsmöjligheter och med lite sämre kundflöde än resten av butikerna. Butikerna med 

attraktivt läge besattes ofta tidigt.   

 

Slutsatserna ovan, beträffande shoppinggatorna, innehöll dock vissa undantag. Det fanns 

enstaka lokaler som har varit vakanta trots att de ligger bra till. I sådana fall kan det handla 

om nyckelpengar där både hyresavtalet och affärsrörelsen ingår i transaktionen eller att 

lokalens utformning och användning begränsas av detaljplanen för den aktuella fastigheten, 

som fallet kan vara vid k-märkta hus.  

 

Omsättningen av hyresgäster har varit från låg till obefintlig i primelägen i både 

shoppinggatorna och galleriorna. Längst Biblioteksgatan har det ofta handlat om att bygga om 

lokalen för en ny hyresgäst eller att avvakta rätt hyresgäst. Orsakerna bakom utflyttning har 

varierat och några exempel har varit att hyresgästen har hittat större och billigare alternativt 

effektivare lokal med bättre läge. Det kan vidare vara att verksamheten har lagts ner 

allternativt gått i konkurs.  
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8 Slutsats   
 

Från resultaten i kapitel sex att bedöma ligger vakansgraden generellt mellan 3 och 5 procent. 

Även på de mest attraktiva områdena kommer det med jämna mellanrum att finnas vakanta 

ytor. När det gäller shoppinggatorna, och i de flesta fallen, är det flera fastighetsägare som är 

inblandade och därför är det svårt för en enskild fastighetsägare att kontrollera vakanserna 

över ett geografiskt område. Däremot när det är en enda fastighetsägare som äger ett objekt 

eller äger en betydande andel av ett begränsat geografiskt område har ägaren mer kontroll 

över ytorna och vakansgraden. Orsaken till att det finns vakanta ytor även i populära områden 

kan vara att fastighetsägaren vill hitta rätt kund för att skapa en bättre mix som gynnar även 

de befintliga hyresgästerna. Att hyresvärden föredrar att behålla vakanser i sitt bestånd 

framför att sänka hyran är en annan orsak, en så kallad naturlig vakans (se avsnitt 3.1).  

 

En vakansgrad på mellan 3 och 5 procent kan uppfattas som en normal vakansgrad baserat på 

normal hyresgästomsättning. Däremot skulle en högre vakansgrad märkas och ge ett negativt 

intryck. På sistone har trenden med pop-up butiker slagit igenom och många fastighetsägare 

har valt att fylla sina vakanta lokaler med sådana butiker för att skapa ett bättre intryck. Att ha 

rätt kundflöde med rätt blandning är en avgörande faktor för handeln och när flera hyresgäster 

lämnar blir det en dominoeffekt som drabbar omsättningen. Det är därför högsta prioritet att 

ha vakansgraden under kontroll.  

 

Några ytor är svårare att hyra ut än andra och här behöver fastighetsägaren investera pengar 

för att locka hyresgäster.  I vissa fall kan det till och med behövas en utveckling av en 

fastighet eller ett helt område för att skapa något nytt och spännande som höjer 

attraktionsfaktorn och gör det möjligt att locka rätt hyresgäster.  

 

 

Rekommendationer 

 

Metoden som används i detta arbete är enkel och ger en relativt rättvisande bild av 

vakansgraden inom det undersökta området. Den är hanterbar inom ett begränsat område och 

ger utföraren möjlighet att följa upp utvecklingen inom exempelvis en innerstad. Det går att 

applicera metoden på flera orter för ett bestämt område med samma upplägg. Däremot finns 

det utrymme och potential för att dra mer nytta av resultaten och utveckla metoden vidare. 

Nedan följer några punkter som enkelt går att implementera: 

 

 För att minimera de subjektiva bedömningarna som följer med den mänskliga faktorn 

föreslås en noggrann överlämning mellan utförarna som innehåller enighet kring 

grundantaganden, bedömningskriterier och språkregler. En sådan överlämning bör för 

spårbarhetens och kvaliténs skull dokumenteras. Dokumentationen bör innehålla en 

lista med direktiv som gäller vid mätningen. Vidare kan det vara bra att skapa en karta 

för varje objekt med dess lokaler. Detta effektiviserar mätningen och gör den också 

lättare att uppdatera.  

    

 Dela upp lokalerna enligt storlek inom två alternativt tre kategorier som till exempel, 

stor, mellan och liten.  
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 Dokumentera vilka typer av branscher som är inblandade i in- och utflyttningen i 

lokalerna. Detta kan med tiden ge ett mervärde av resultaten i form av trendanalys 

beträffande utvecklingen av olika branscher som hyresgäster. Dokumentationen kan 

med fördel efterfölja en initial kategorisering av lokalerna i användningsområden. 

 

 Dela upp respektive objekt baserat på lägets attraktivitet. Detta kan ge en bättre bild av 

stora gallerior och långa shoppinggator.  
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