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1. Introduktion	  

1.1 Bakgrund	  
De flesta vakansrapporter på kontor som finns ute idag (NAI Svefa 2016; JLL 2016), handlar till 

största del, om andelen outhyrda lokaler. Detta har lett till att nyttjandegraden, alltså hur stor 

andel av arbetsplatserna som nyttjas, under arbetstid har blivit bortglömt och istället blivit 

synligt i form av väldigt lite information om problemet. Det har dock inte hindrat nytänkande 

individer som belyser denna typ av problem genom att både informativt prata om det utifrån 

hållbarhetssynpunkt men också utveckla idéer och lösningar. I detta arbete ställs frågan om hur 

nyttjade de redan uthyrda kontoren faktiskt är i Stockholm, och om digitala tjänster för 

andrahandsuthyrning kan vara lösningen på detta. Här utgås det ifrån det verkliga användandet 

av kontoren under arbetstid.  

 
Problemet med låg nyttjandegrad under kontorstid har lett till en utveckling av delningsekonomi 

på kontorsmarknaden. Fenomenet delningsekonomi dök upp under tidigt 2000-tal och går ut på 

att minska resursåtgången genom att effektivt utnyttja varor och tjänster genom delning 

(Entreprenörskapsforum, 2015). Digitaliseringen har inneburit att tjänster likt Airbnb, en tjänst 

där individer kan dela privatbostäder, har börjat synas på kontorsmarknaden i form av 

förmedlingstjänster som arbetar på liknande sätt. Det finns idag en kontorsmarknad i Sverige 

som till stor del består av uppvärmda och upplysta lokaler med platser som står tomma, där 

lokalhyran är en av de största utgifterna för ett företag (Mitt Företag, 2015). Trots detta kan det 

vara svårt att hitta utrymmen för att arbeta. En forskningsrapport från Kungliga 

Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA, 2015) tyder på att nyttjandegraden ofta ligger på 50 % 

under arbetstid, vilket alltså innebär att lokalerna nyttjas 13 procent av dygnets timmar. Alltså 

går 87 procent av energin åt till att värma upp, lysa upp och underhålla outnyttjade tillgångar.  

 
En dellösning på detta problem kan vara användningen av andrahandsuthyrning från 

förstahandshyresgäster, där dessa ser till att använda de outnyttjade lokalerna för en effektiv 

resursanvändning. Till följd av detta har det bildats förmedlingstjänster som skapat en plattform, 

där förstahandshyresgäster har möjlighet att hitta potentiella andrahandshyresgäster genom att 

erbjuda flexibla kontrakt för delar av kontorsytan. Det kan vara så att denna typ av tjänster, som 

stöd för andrahandsuthyrning, blir lösningen på den låga nyttjandegraden under arbetstid, vilket 

uppmärksammas i detta arbete. 
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1.2 Syfte	  och	  frågeställning	  
Syftet med arbetet är att undersöka ifall andrahandsuthyrning av kontor, med hjälp av digitala 

förmedlingstjänster, kommer att öka i användning och i sin tur leda till en högre nyttjandegrad 

under arbetstid i Stockholm. 

 
Målet är primärt att skapa fördjupad förståelse kring hur stort problemet med nyttjandet av 

kontoren faktiskt är i Stockholm. Arbetet utreder möjliga legala hinder mot en 

förmedlingstjänst, och varför en sådan tjänst skulle behövas. Det undersöks vad förstahands- 

och andrahandshyresgäster har för vilja i att använda outnyttjade arbetsplatser via en 

förmedlingstjänst. Det finns även en ambition att förstå de möjliga problem som kan uppstå med 

att hyra ut delar av kontor och som därmed kan motsätta utvecklingen av andrahandsuthyrning. 

Slutligen försöker arbetet analysera skillnaden och möjlig konkurrens mellan kontorshotell, som 

bör ses som det mest flexibla hyresalternativet idag, och förmedlingstjänster. 

 
Detta arbete har utformats efter följande huvudfrågeställning: 

• Låg nyttjandegrad på kontorshyresmarknaden – är digitala tjänster för 

andrahandsuthyrning lösningen? 

 
För att kunna besvara huvudfrågeställningen har fem bifrågeställningar arbetats fram: 

• Hur uppfattar kontorsmarknaden problemet med outnyttjade arbetsplatser under 

kontorstid? 

• Vad gör förstahandshyresgäster med sina outnyttjade arbetsplatser idag? 

• Vilken vilja finns, hos både första- och andrahandshyresgäster, för att förmedla 

respektive hyra outnyttjade arbetsplatser genom andrahandsuthyrning via en 

förmedlingstjänst? 

• Är förmedlingstjänster för andrahandsuthyrning en konkurrent till kontorshotell? 

• Finns det några praktiska problem med att hyra ut delar av kontor via en 

förmedlingstjänst? 
 

1.3 Avgränsning	  
Arbetet har avgränsats till att endast titta på hur delningsekonomin förhåller sig till den svenska 

kontorsmarknaden. Detta då hyreslagstiftningen i olika länder kan skilja sig åt mer eller mindre, 

vilket därmed omöjliggör möjligheten att komma fram till enhälliga slutsatser till nämnda 

aktuella frågeställningar vid ett bredare synsätt.  
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Det här arbetet syftar ej heller till att framföra förslag på förändringar i regelverket, utan 

försöker istället ge en bild av hur den moderna delningsekonomin förhåller sig till dagens 

lagverk. 

 
Arbetet fokuserar på de potentiella uthyrarna vid en andrahandsuthyrning, och har inte lagt 

någon större fokus på uthyrarnas tänkbara kunder. Detta för att vi uppfattar att den springande 

punkten är utbudet och inte efterfrågan. 
 

1.4 Disposition	  
Detta arbete börjar med en teoretisk del som definierar delningsekonomi. Därefter beskrivs hur 

andrahandsuthyrning förhåller sig till dagens svenska regelverk, och ifall det medför några 

komplikationer jämfört med förstahandskontrakt. Vidare ges en bild av hur kontorshotell 

arbetar, tillsammans med en beskrivning av en digital förmedlingstjänst som i sin roll arbetar 

med uthyrning av outnyttjade kontorsytor. 

 
Därefter följer metoden som beskriver hur arbetet har gått tillväga. Resultatet är uppdelat i 

intervju- och enkätdel. Vidare analyseras resultatet i en analysdel där bifrågeställningar besvaras 

var för sig. Det diskuteras även svagheter med de metoder och källor som har framtagits, för att i 

slutsatsen komma fram till ett svar på huvudfrågeställningen som presenteras i avslutningen. 

 
Den referensteknik som använts följer Harvardsystemet, ett parentessystem som innebär att 

referenser åberopas genom ett författarnamn följt av ett publiceringsår. 
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2.	  Teori	  
Nedan följer en teoretisk del som beskriver delningsekonomi och dess positiva effekter på 

kontorshyresmarknaden. Det tas även hänsyn till den svenska hyreslagsstiftningen för att 

klargöra de möjliga legala hindren i samband med andrahandsuthyrning via förmedlingstjänst. 

Därefter beskrivs också varför flexibilitet är något värdefullt för både första- och 

andrahandshyresgäster. 

 
2.1	  Delningsekonomi	  	  
Konsumtionsattityden har förändrats i samband med internets uppsving i början av 2000-talet 

(Hamari et al, 2015), vilket har lett till att människor i högre grad har börjat ta hänsyn till sociala 

och miljömässiga faktorer. Som en effekt av möjligheten att kunna kommunicera genom internet 

oavsett var någon befinner sig så har uttrycket delningsekonomi använts i svenskan sedan 2013 

(Språktidningen, 2015), som innebär att individer lånar, hyr ut eller delar varor och tjänster 

istället för att direkt äga dem (Hamari et al, 2015). Det är alltså verksamheter som organiseras 

genom gemenskapsbaserade tjänster, och som gör så att varor och tjänster utnyttjas effektivare 

genom att flera kan dela på dem. 

 
En stor bakomliggande faktor till hur detta har kunnat växa sig så stort på så kort tid beror på att 

det först på senare år har hittats digitaliserade lösningar som lyckats samla och organisera olika 

verksamheter till enskilda plattformar. Delningsekonomi har således uppstått som ett 

ekonomiskt och tekniskt fenomen som drivs av utvecklingen i informations- och 

kommunikationsteknik (IKT), växande konsumentmedvetenhet, spridning av kollaborativa 

internetsamhällen och socialt delande (Botsman & Rogers, 2010; Kaplan & Haenlein, 2010; 

Wang & Zhang, 2012). 

 
John (2013) förklarar att det finns två typer av “delningsekonomier”. Den första typen är det 

människor är mest vana vid, alltså att dela personliga tillbehör med andra personer. Den andra 

typen, som vuxit fram med digitaliseringen, förklaras genom att en tredjepartsaktör exempelvis 

äger flera bilar och konsumenter kan hyra en när de vill. Det ska förtydligas att 

tredjepartsaktören inte behöver äga sitt material, likt tjänster som Airbnb där en tredjepartsaktör 

förmedlar bostäder över hela världen. 
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Kulturer, institutioner och rädslor bör ses som det största hindret i utvecklingen av delandet, 

menar Alterå (2016). Belk (2007) hävdar också att den mänskliga attityden är den största 

barriären för ökad delning. Vidare menas att materialism, individuellt ägande och en övertygelse 

om att identitet skapas genom materiella ägodelar står i vägen för snabb utveckling. 
 

2.1.1	  Positiva	  effekter	  av	  delningsekonomi	  på	  kontorshyresmarknaden	  

Delningsekonomi har potential att öka hållbarheten i fastighetsbranschen ekonomiskt, 

miljömässigt och socialt (Stockholms stad, 2016) för både fastighetsägare, förvaltare och 

hyresgäster. Ekonomiskt kan det handla om att identifiera olika funktioner och mervärden som 

efterfrågas av hyresgäster, och tillhandahålla dessa genom att flera delar på dem, och på så sätt 

skapa marknadsmässiga lösningar. Det kan också handla om lokalkoncept där vissa rum delas 

för att på så sätt minska antalet kvadratmeter och kostnaden per person. 

 
Miljömässigt så läggs fokus på att se en enskild fastighet som en fysisk resurs som kan 

återvinnas eller återanvändas (Stockholms stad, 2016). Ett mer flexibelt kontorsutnyttjande 

skulle exempelvis kunna leda till förändrad utformning av befintliga och nya lokaler. Det går 

också att tänka sig att branschen går mot flexiblare hyreskontrakt, vilket detta arbete behandlar, 

samtidigt som ett utnyttjande i större utsträckning av en och samma resurs kan leda till att 

förvaltare behöver hitta nya arbetssätt.  

 
Social hållbarhet handlar i sammanhanget om att möten och interaktion skapas, och uppfattas 

idag, av svenska fastighetsägare och fastighetsförvaltare, som den vanligaste typen av uppnått 

mervärde vid användning av olika delningslösningar (Stockholms stad, 2016). Här kan det 

handla om arbetsplatser som delas med andra kommersiella hyresgäster, för att på så sätt skapa 

kontaktytor med andra (till exempel kollegor, konkurrenter eller kunder), vilket kan anses som 

viktigt för sin egen verksamhet. Det kan också handla om gemensamma mötesanläggningar där 

den delbara ytan inte är säljbar yta, även om det leder till en merkostnad för hyresgästen 

(Strandell, 2016). Kontorshyresgäster kan därmed se ett värde i de sociala mötena, och är villiga 

att betala mer för typen av ytor som ibland nyttjas av andra aktörer än endast hyresgästen själv. 

Sofia Strandell, affärsutvecklare på Atrium Ljungberg, säger att en efterfrågan ”absolut” finns 

för den här typen av lösningar. Av de lösningar som idag finns för sociala värden så är syftet 

ofta att skapa ett ökat fastighetsvärde på lång sikt som en effekt av socialt attraktiva fastigheter, 

där lösningarna drivs av större strategiska mål i verksamheten (Stockholms stad, 2016). Även 

om sociala mervärden skapas så kräver denna typ av lösningar en viss efterfrågan från 

hyresgäster, där ekonomin ändå är den viktigaste variabeln för beteendepåverkan. 
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Det finns olika uppfattningar om vad delandet helt i detalj kan innebära för kontorsbranschen. 

Det finns få exempel att lära av, och angående frågan om hur delningsekonomin kommer att 

uttrycka sig i branschen så är det svårbedömt.  

 
Trots detta går det att fastställa att flest delningslösningar av lokaler förekommer i 

kontorsbeståndet (Stockholms stad, 2016). Den vanligaste typen är intern delning, delande som 

sker hos en och samma hyresgäst, vilket ofta uttrycks genom aktivitetsbaserade kontor. En 

annan lösning, som arbetet behandlar, är den när små företag delar arbetsplatser med andra 

företag som för stunden har outnyttjade ytor, som på något sätt vidare hyrs ut.  

Följande pekar mot ett ökat delande även i fastighetsbranschen (Stockholms stad, 2016): 

 
• Digitalisering – Som belysts i huvudrubriken så har digitaliseringen en betydande roll i 

delningsutvecklingen. Här nämner fastighetsägare och förvaltare att de har sett en 

förändring i hur människor arbetar i och med att människor numer sällan är bundna till 

en specifik plats på grund av det mer mobila och papperslösa arbetslivet.  

 
• Partnerskap allt viktigare – Anledningen bakom kontorsnärvaro handlar alltmer om de 

själva sociala mötena, vilket blir en allt viktigare del av många hyresgästers 

affärsmodeller. 

 
• Ökat behov av flexibilitet – Kontorshyresgäster har allt oftare en kortare tidshorisont i 

sin planering, vilket innebär att flexibilitet värdesätts högre. Se avsnitt 2.3 för mer om 

detta, då det här är centralt i detta arbete. 

 
• Från leverantör till partner – Flera fastighetsägare och förvaltare beskriver att de mer går 

mot en roll som hyresgästrådgivare, då de tillsammans med sina kunder fått större insikt 

i hur arbetsmiljön påverkar verksamheten. Det här kan leda till att kunder väljer hållbara 

val i större utsträckning. 

 
• Nya vanor och beteenden – Nya lösningar från tredjepartsaktörer som exempelvis 

Workaround, se avsnitt 3.1.2, skapar möjligheter till nya beteendemönster. 

 
• Ökad medvetenhet om resursutnyttjande – En enskild fastighet börjar, som nämnts, ses 

som en resurs på ett annat sätt än tidigare. 
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Följande utmaningar finns (Stockholms stad, 2016): 

 
• En låsning mellan tillgång och efterfrågan – Flera fastighetsägare och förvaltare upplever 

att efterfrågesituationen hos olika lösningar är svårbedömd. Vidare framhålls det att det 

enda sättet att förstå sig på efterfrågan är att faktiskt testa lösningar, riskfritt eller ej.  

 
Det påpekas också på att hyresgäster bör kunna dela mer på ytor och annat på grund av 

ekonomiska, miljömässiga och sociala anledningar, men att tidigare beteendemönster är i 

vägen för snabb utveckling. Till exempel menas det att övergången till aktivitetsbaserade 

kontor mer handlar om sociala och kulturella aspekter än ekonomiska, vilket kräver en 

nytänkande helhetsförståelse från hyresgästen, och därmed en omvärdering av sitt 

kontorslokalnyttjande. Det här innebär att hyresgäster kan behöva uppmuntras för att ens 

överväga förändringar av detta slag, och därmed för att ens kunna skapa en efterfrågan 

för vissa typer av lösningar. 

 
• Delning gynnas av volym och samverkan – Det finns en enad bild hos flera 

fastighetsägare och förvaltare att delningslösningar behöver komma upp i en viss volym 

för att ens bli attraktiva. Ju mer som nya idéer skalas upp, desto bättre förutsättningar får 

de, något som betyder att andra aktörer; andra fastighetsägare eller förvaltare eller fler 

hyresgäster, bör involveras. 

 
• Delning kräver ny kompetens och nya arbetssätt – Det går att utläsa, och bör utläsas, från 

refererade studie att fastighetsägare öppet säger att de är positiva till hela framtida 

utvecklingen i ämnet. Trovärdigheten faller dock när det från flera håll medges att de 

själva inte vill vara drivande i utvecklingen. Många ser istället problemen, och trycker på 

att det skulle vara jobbigt med lösningar som innebär ökad administration, service och 

annat kund- och säljarbete. Det råder osäkerheter i förhållningssättet till administration 

och drift av delningslösningar då dessa uppfattas som ett steg i en riktning mot att 

affärerna ”tjänstefieras”, vilket kräver andra arbetssätt än att bara vara en leverantör i 

första hand. 

 
Således går det att konstatera att någon av alla inblandade aktörer måste vara drivande. 

Om det är fastighetsägare eller tredjepartsaktörer, vilket detta arbete undersöker närmare, 

är något som framtiden kommer att utvisa.  

 
• Fastighetsbranschens karaktär – I punkten ovan konstaterades det att fastighetsägare på 

flera håll inte vill vara drivande i utvecklingen, något som kan sättas i samband med hur 
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kontorsbranschen idag ser ut i Stockholm. Uthyrningsgraden är rekordhög (Jones Lang 

LaSalle, 2016), vilket innebär att delningslösningar ses som onödigt riskfyllda jämfört 

med traditionell, för stunden rekord-bra, uthyrning. Flera fastighetsägare hävdar att de är 

självkritiska till detta, och menar att fastighetsbranschen i landet är konservativ och 

riskminimerande, vilket innebär att de historiskt tillhört den grupp som hindrat 

utvecklingen mot mer flexibilitet på fastighetsmarknaden. Ekonomiska incitament för 

delningslösningar anses därmed uppenbarligen inte vara tillräckligt stora för ett utbrett 

nytänkande i nuläget. Till viss del innebär ju delningslösningar att minska efterfrågan på 

sin egen produkt, då det handlar om att få kunder att röra sig bort från eget nyttjande. 

Sofia Strandell (2016), Atrium Ljungberg, ser dock ingen konflikt mellan hållbarhet av 

detta slag och vad som är bra för deras affärer. 

 

Just branschens karaktär i sig kan ändå innebära problem för att uppnå ökad flexibilitet 

och delningsmöjligheter, ifall tanken är att introducera delande i det befintliga beståndet 

istället för i nyproducerade alternativ. Det ses som mer lämpligt att ha med 

delningsidéen från början, istället för att behöva genomföra ombyggnationer och dylikt 

enligt en viss standard i befintligt bestånd. 

• Lagar och regler – Här poängteras att en lokal endast får upplåtas till en juridisk person, 

vilket medför svårigheter i och med att ett ytterligare nyttjande kräver 

andrahandsuthyrning.  

Trots självkritiken från fastighetsägarhåll så medges det att de ser utvecklingspotential i att de 

stora hyresgästaktörerna ställer tydligare krav gällande nyttjandegrad. 

2.2	  Svensk	  hyreslagstiftning	  
Arbetets perspektiv på delningsekonomin på kontorsmarknaden grundar sig i att 

kontorshyresgäster vidare upplåter outnyttjade arbetsplatser då nuvarande verksamheters behov 

inte räcker till för att fylla hela nämnda lokal. Således handlar fenomenet om 

andrahandsuthyrning av del av lokal, vilket innebär att det i detta arbete är direkt nödvändigt att 

beakta vad svensk hyreslagstiftning säger om just denna form av uthyrning, i kontrast mot 

förstahandsuthyrning av lokaler. 
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2.2.1	  	  	  Avvägning	  andrahand/inneboende	   
Enligt hyreslagen i jordabalkens (JB) tolfte kapitel så får en hyresgäst inte hyra ut en lokal i 

andra hand till annan för självständigt brukande utan hyresvärdens samtycke (12 kap. 39§ 1st 

JB):  

 
“39§ - Hyresgästen får inte utan hyresvärdens samtycke hyra ut eller på annat sätt upplåta 

lägenheten i andra hand till annan för självständigt brukande utom i fall som avses i andra 

stycket eller i 40§. (…)“ 

 
Här avses dock hela lokalen, “självständigt brukande”, och inte en del av denna. Om inte 

samtycke ges kan hyresgästen, som paragrafen säger, via 40§ vända sig till hyresnämnden för att 

ansöka om tillstånd, vilket ges vid beaktansvärda skäl samtidigt som hyresvärden ej har någon 

anledning att vägra detta. Generellt sett är kravet därmed högt ställt för ett tillstånd som ges från 

40§ som är formulerad enligt följande: 

 
“40§ - En hyresgäst får hyra ut eller på annat sätt upplåta lägenheten i andra hand till annan 

för självständigt brukande, om hyresnämnden lämnar tillstånd till det. 

Tillstånd ska lämnas, om 

• 1. hyresgästen på grund av ålder, sjukdom, tillfälligt arbete eller studier på annan ort, 

längre utlandsvistelse, särskilda familjeförhållanden eller därmed jämförbara 

förhållanden har beaktansvärda skäl för upplåtelsen, och 

• 2. hyresvärden inte har befogad anledning att vägra samtycke. 

 
Tillstånd enligt första stycket ska begränsas till viss tid och kan förenas med villkor.”  

 
Istället om bara en del av en lokal upplåts så behövs inte samtycke från varken hyresvärd eller 

hyresnämnd, under förutsättning att andrahandsupplåtelsen inte medför men för hyresvärden 

vilket beskrivs i 41§: 

 
“41§ - Hyresgästen får inte inrymma utomstående personer i lägenheten, om det kan medföra 

men för hyresvärden.” 

 
Det finns därför inga direkta hinder mot att hyra ut en del av en lokal i andra hand ifall 

andrahandshyresgästen i juridisk mening ses som en inneboende. Det går dock att tänka sig att 

en problematik kan uppstå vid fall då en större del av en lokal uthyrs, vilket kan anses som en 

hel lokal, vilket kräver hyresvärdens samtycke eller hyresnämndens tillstånd enligt tidigare 
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stycke. Om en sådan situation uppstår, utan samtycke eller tillstånd, kan hyresvärden säga upp 

andrahandshyresgästen i förtid genom en rättelseanmaning till förstahandshyresgästen. Vidare är 

hyresrätten förverkad ifall rättelse ej sker utan dröjsmål.  

 
Det finns alltså ingen reglering av hur stora delar som får hyras ut, vilket innebär oklarheter om 

förstahandshyresgästen hyr ut delar av lokalen som är större än den del som behålls. Det gäller 

alltså att vara påläst i frågan i och med att gränsdragningen mellan andrahand och inneboende 

till viss del är otydlig. Vid en betraktelse av rättsfallen NJA 2001 s. 241 I och II så bör det ändå 

gå att tolka lagen som att det räknas som inneboende så länge förstahandshyresgästen finns i 

lägenheten och har kontroll över den (Flodin, 2016). Detta innebär i så fall att storleken på den 

del av ett kontor som hyrs ut är av underordnad betydelse. 
 

2.2.2	  	  	  Upplåtelseändamål	  

Det ska även klargöras att förstahandshyresgästen ansvarar för vad andrahandshyresgästen utför, 

vilket till exempel innebär att verksamheten måste hållas inom ramen för vad det ursprungliga 

hyreskontraktet säger. Det betyder alltså att hyresgästerna i bägge led ska bedriva 

kontorsverksamhet, och därmed ha samma upplåtelseändamål enligt 23§ 2st: 

 
“23§ - (..) Lokalhyresgästen får inte använda lokalen för något annat ändamål än det avsedda, 

om inte hyresnämnden lämnar tillstånd till det. Sådant tillstånd skall lämnas, om hyresgästen 

innehaft lokalen längre tid än två år och har beaktansvärda skäl för en ändrad användning samt 

hyresvärden inte har befogad anledning att motsätta sig den. Tillståndet kan förenas med 

villkor.” 
 

2.2.3	  	  	  Indirekt	  besittningsskydd 
Något som förstahandshyresgästen däremot inte behöver ta hänsyn till i den här typen av 

korttidsuthyrning är det indirekta besittningsskyddet. I lagen står det att andrahandshyresgästen 

täcks av skyddet om hyresförhållandet inte upphör innan det varat i 9 månader. I och med att 

andrahandsuthyrning på kontorsmarknaden idag främst handlar om korttidsuthyrning kortare än 

9 månader så innebär det att andrahandshyresgästen inte får rätt till ersättning för förlust när 

hyresförhållandet upphör. Om hyresförhållandet istället varar över 9 månader så innebär det ett 

enormt risktagande för uthyraren då det kan leda till framtida tvister. Det hänger alltså på 

tidsperioden, och handlar ingenting om att endast en del av en lokal uthyrs. Det är även möjligt 

att avtala bort det indirekta besittningsskyddet i en särskilt upprättad handling. Om det sker en 

överenskommelse innan hyresförhållandet pågått längre än nio månader i följd, så gäller 
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handlingen i regel endast om den har godkänts av hyresnämnden. I lagtext beskrivs det i 56§ när 

det indirekta besittningsskyddet träder ikraft: 

 
“56§ - Bestämmelserna i 57-60 §§ gäller för upplåtelser av lokaler, om inte 

• 1. hyresförhållandet upphör innan det varat längre än nio månader i följd, eller 

• 2. hyresförhållandet upphör på den grund att hyresrätten är förverkad eller förhållande 

som avses i 28 § föreligger. 

 
"Om hyresvärden och hyresgästen i en särskilt upprättad handling har kommit överens om 

villkor som strider mot 57-60 §§, gäller överenskommelsen. Har överenskommelsen träffats 

innan hyresförhållandet har varat längre än nio månader i följd, gäller den endast om den har 

godkänts av hyresnämnden. Överenskommelsen gäller även utan sådant godkännande, om den 

träffas för en tid om högst fem år från det att hyresförhållandet inleds och innebörden i 

överenskommelsen är att bestämmelserna i 57-60 §§ inte skall gälla, om 

• 1. i fråga om samtliga slag av lokaler, hyresvärden skall bedriva egen verksamhet i 

lokalen, eller 

• 2. i fråga om lokal som upplåts i andra hand, hyresförhållandet mellan fastighetsägaren 

och dennes hyresgäst skall upphöra. 

 
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer fastställer formulär till 

överenskommelser som avses i andra stycket 1 och 2.” 
 

2.2.4	  	  	  Hyressättning	  vid	  avtalsingående	   
Gällande andrahandskontraktets hyressättning vid avtalsingående så handlar det om en ren 

förhandlingsfråga, och ställer inga krav på marknadshyror vid den här typen av korttidskontrakt. 

Det här betyder att det är möjligt att avtala om olika hyror för varje separat kortare hyresavtal. 

Det innebär också att uthyraren inte behöver oroa sig för senare skadestånd på grund av en för 

högt begärd hyra. Det här problemet finns istället vid traditionella kontraktstider, där 

hyresgästen har rätt till skadestånd om hyresvärden kräver mer än marknadshyra efter att avtalet 

har sagts upp för att nå en ändring av hyran. Följaktligen är hyressättningen alltid fri under 

första hyresperioden, men när ett hyresavtal sägs upp för villkorsändring så är det svårare att 

kräva högre hyra än marknadshyra vid traditionella uthyrningar. Om avtalet istället inte sägs upp 

så förlängs avtalet på oförändrade villkor. 

 
I övrigt är uthyrningsprocessen lika flexibel för hyresvärden som vid en förstahandsuthyrning. 
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2.2.5	  	  Uppsägningstider 

Hyresavtal med lokaler kan skrivas antingen på obestämd eller bestämd tid. I första fallet 

innebär det att det råder en uppsägningstid på 9 månader. När det gäller bestämd tid så beror det 

istället på hur lång hyrestiden är. Som längst kan uppsägningstiden också här vara 9 månader, så 

länge hyrestiden är längre än 9 månader, vilket också är vanligast för kontorskontrakt i landet 

(Jones Lang LaSalle, 2016). Mer detaljerat beskrivs detta i 4§: 

 
”4§ - Hyresavtal som gäller för obestämd tid kan, om inte längre uppsägningstid har avtalats, 

sägas upp för att upphöra att gälla (…) vid det månadsskifte som inträffar närmast efter nio 

månader från uppsägningen, när avtalet avser en lokal. 

 
Skall ett hyresavtal för bestämd tid sägas upp för att upphöra att gälla och är inte längre 

uppsägningstid avtalad, skall uppsägningen ske senast 

  1. en dag i förväg om hyrestiden är längst två veckor, 

  2. en vecka i förväg om hyrestiden är längre än två veckor men längst tre månader, 

  4. tre månader i förväg om hyrestiden är längre än tre månader men längst nio månader 

och det är fråga om en lokal, 

  5. nio månader i förväg om hyrestiden är längre än nio månader och det är fråga om en 

lokal.” 

 

2.3	  Flexibilitet	  i	  hyreskontrakt	  
Ur korttidsnyttjarens perspektiv som andrahandshyresgäst så bör kraven innebära i en önskan att 

ha tillgång till en hyfsad lokal samtidigt som denne är beredd att betala marknadshyra. 

Antagligen är andrahandshyresgästen också villig att betala extra för den flexibilitet som fås 

genom tjänsten, då det är positivt för hyresgästen att inte binda upp sig på lång tid, och slipper 

därmed undan uppsägningstider. 

 
Vad gäller hyreskontraktslängder så är det en fråga som främst handlar om en avvägning mellan 

flexibilitet och risk (Geltner et al., 2006). Längre kontrakt innebär en mindre risk för 

hyresvärden i och med att framtida kassaflöden är säkrade för en längre tid, utan risk för senare 

vakanser. I teorin medför detta att en hyresvärd föredrar längre kontrakt, eller till och med 

längre kontrakt ihop med en lägre årlig hyreskostnad, än ett kort. Bägge parter behöver inte 

heller tänka på de kostnader som uppstår vid byte av lokal, där fastighetsägaren exempelvis går 

miste om den hyra som hyresgästen hade betalat om den hade fullföljt kontraktet.  
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Kortare kontrakt kan istället leda till högre flexibilitet för bägge parter (Geltner et al., 2006). För 

hyresvärden kan ett bakomliggande incitament handla om en förväntan av ett ”bättre” 

hyreskontrakt i en närliggande framtid. Kommande hyresgäster kan vilja betala mer, eller så kan 

lokalen ombildas till vad som ger bäst avkastning för stunden. Ur en hyresgästs synvinkel kan 

kort kontraktstid vara flexibelt i de fall det råder oklarheter kring hur välanpassade lokalerna är. 

Det finns dock en risk då hyran kan höjas vid kontraktstidens slut.   

 
Flexibilitet är således värdefullt då det skapar möjligheter för beslutsfattare.  

 
Förväntningar i hyresgästens framtida ytbehov ligger bakom dagens ideala kontraktslängd ur 

hyresgästens perspektiv (Geltner et al., 2006). Till exempel om hyresgästen vet om att sin 

verksamhet kommer behöva ytan i exakt tre år, så är ett tre-års-kontrakt normalt sett bäst. Om 

det finns en förväntan att ytbehovet stadigt kommer bli större med tiden, i och med växande 

verksamhet, så kan korttidskontrakt vara att föredra. Det kan också vara så att ytterligare 

uthyrningsalternativ finns i angränsande utrymmen i samma byggnad, vilket kan hjälpa till vid 

expansionsförväntningar. Möjligheten till andrahandsuthyrning ger också utrymme för 

flexibilitet hos hyresgästen. Exempelvis om en situation uppstår där ytbehovet minskar med 

tiden, eller en omflyttning till ett större kontor sker, kan andrahandsuthyrning sänka den 

ekonomiska förlusten för hyresgästen. Överlag går det att säga att ju större oklarheter som finns 

kring hyresgästens kommande ytbehov, desto större värde lägger hyresgästen i att nå större 

flexibilitet. Detta, antingen genom korttidskontrakt eller användning av möjligheter som 

andrahandsuthyrning. 

 
2.4	  Hypotes	  
Före arbetets början uppfattade vi att alla kontorshotell äger sina fastigheter och att de därmed 

skulle tänkas vara en direkt konkurrent till förmedlingstjänster för andrahandsuthyrning. Detta 

skulle då leda till att kontorshotellens förstahandshyresgäster är potentiella kunder till 

förmedlingstjänster. Därför sågs förmedlingstjänster som vinnare i denna konkurrens. Detta 

framförallt på grund av deras flexibla förmedlarroll där andrahandshyresgäster kan hitta kontor 

överallt, medan kontorshotell endast erbjuder ett mer begränsat och fast utbud utifrån läge och 

mängd. 

 
Vidare uppfattades att det ekonomiska intresset för andrahandsuthyrning via en 

förmedlingstjänst, torde vara större för mindre företag. Detta på grund av att det både är ett 

flexibelt och billigt alternativ samtidigt som mindre företag bör vara mer ekonomiskt känsliga. 
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Det tänktes även vara bra att undersöka vilken slags verksamhet som respektive 

förstahandshyresgäst är etablerad i, då olika branscher kan tänkas ha olika syn på sin 

nyttjandegrad under arbetstid. 

 
Traditionellt när en förstahandshyresgäst har velat lämna sin lokal så har denne, enligt våra 

tankegångar, haft få möjligheter till lösningar i och med de uppsägningstider som finns. 

Långsiktigt har möjligheter funnits till att kunna säga upp sitt avtal, bygga om sitt kontor eller 

byta lokal. Kortsiktigt så bör inget av dessa alternativ kunna ses som flexibla. Om 

förstahandshyresgästen istället vill implementera en flexibel lösning till det hela så bör 

korttidsuthyrning under uppsägningstiden innebära i just flexibilitet, om det är vad som 

eftersöks i sitt ingångsvärde från första början. 

 
Detta, ihop med att uppmärksamhet allt oftare riktas mot att gröna hyresavtal efterfrågas och 

pratas om, innebär att hela fenomenet om andrahandsuthyrning bör ligga helt rätt i tiden också 

ur miljömässig hållbarhetssynpunkt. Det finns egentligen inte heller några juridiska regler som 

leder till problem i nämnda typ av uthyrning, om det sker som en kortsiktig lösning under 

uppsägningstiden i väntan på att lämna kontorslokalen, vilket också talar för en utveckling i 

frågan. 
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3.	  Marknaden	  och	  dess	  aktörer	  
För att få en tydlig förklaring mellan begreppen vakans och nyttjandegrad, har skillnaden 

beskrivits genom marknadsunderlag. Vidare beskrivs även de tjänster som har tolkats som de 

mest flexibla för en hyresgäst i samband med kontorsuthyrning. 

3.1. Beskrivning	  av	  Stockholms	  kontorsmarknad 

Kontorsbeståndet i Stockholm uppskattas idag till 11 706 000 kvadratmeter, vilket gör 

kontorsmarknaden i Stockholm till Nordens största (JLL, 2016) Marknaden är uppdelad i olika 

delmarknader, där CBD är den centrala. CBD, som är en förkortning för Central Business 

District, utgör det mest attraktiva kontorsområdet som är beläget i de centrala delarna av 

Stockholm (se Figur 1). CBD har en total kontorsyta på 1 812 000 kvadratmeter. 

 

 
Figur 1. Stockholms kontorsmarknader (DTZ, 2012). 
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Andra delmarknader är innerstan exkluderat CBD, intilliggande förorter (D, E, F), Solna och 

Sundbyberg (C, B) och slutligen Kista (A). Sett till kontorsyta är Kista minst med sina 950 000 

kvadratmeter.  

 
En rapport från Jones Lang LaSalle (JLL) visar att vakansgraden, mätt över en sexårsperiod, är 

rekordlåg i Stockholm. Under 2015 uppskattas den till 7,1 procent, till skillnad från 2014 och 

2013 där den då låg på 9,1 % respektive 9,6 %. Utvecklingen i Stockholm visas i figur 2, där 

alla siffror har tagits ifrån JLL:s Nordic City-rapporter mellan 2011-2016 (anledningen till att 

JLL har valts som källa till dessa siffror är med syftet att få tillförlitlig statistik som är framtaget 

på samma sätt varje år). Delmarknaden Kista har dock visat motsatt riktning och delmarknaden 

Solna/Sundbyberg har visat störst förändring i sjunkande vakansgrad. Rapporten visar också att 

marknaden på sikt ser stabil ut.  

 

 
Figur 2. Vakansgraden på Stockholms kontorsmarknad 09-15. (JLL, 2011-2016.) 

 
Vad gäller andrahandshyresgäster så har IVA gjort en undersökning över nyttjandegraden på 

kontorsplatserna i Sverige. De påpekar att en lokal som utnyttjas 50 procent på vardagar mellan 

8-17 medför en total nyttjandegrad över hela dygnen på bara 13 procent. Grundantagandet i 

rapporten är, enligt pressansvarig Joakim Rådström, att en lokal ytmässigt inte används till mer 

än 50 procent, vilket IVA anser är rimligt givet de stora ytor som många kontor har idag. Utifrån 

detta räknar de sedan av tidsmässiga avdrag när lokalen inte används, det vill säga mellan 

uppskattningsvis klockan 19 på kvällen och 06 på morgonen. Därutöver tillkommer helger 

(lördag-söndag), storhelger och schablonmässig sommarledighet och vinterledighet. Slutligen är 

resultatet en nyttjandegrad över hela dygnet och över hela lokalytan på, enligt projektets egna 

beräkningar, cirka 13 procent. Det är, trots den sjunkande vakansen på Stockholms 

kontorsmarknad, en stor del outnyttjade arbetsplatser bland de redan uthyrda kontoren idag. 

Nedan ses en tabell över marknadshyror och vakansgrader på de olika delmarknaderna. JLL 
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rapporterar att det skedde en ökning av prime-hyror under 2015 års andra halva, hos 

delmarknaderna CBD, närförorterna och Kista. Prime-hyra är en representation av 

marknadshyran för lokaler med den bästa kvaliteten och bästa läget på marknaden för lokalytor 

över 500 kvm. CBD bidrog med den största förändringen, där hyran steg med 16 % från 4500 

till 5200 kr per kvm. Det som driver utvecklingen av hyresnivåerna är den höga efterfrågan på 

moderna och yteffektiva lokaler i kombination med låg volym av nyproduktion samt låga 

vakansgrader. När det gäller hyreslängder på kontorsmarknaden så har Sverige bland de kortare 

kontraktstiderna, på 3-5 år, i jämförelse med de nordiska länderna Danmark och Norge. Kortast 

har dock Finland på 2-5 år. Trots de jämförelsevis korta kontraktstiderna i Sverige så bör 

andrahandsuthyrning vara ett kortsiktigt alternativ till hur förstahandshyresgäster använder sin 

kontorsyta under tiden de väntar på att kontraktet löper ut. Detta i kombination med att 

uppsägningstiden är 9 månader, så är det inte heller möjligt att flexibelt röra sig mellan olika 

kontorslokaler om behovet uppstår. 

 

 

Figur 3. Kontorsstock, vakansgrad och prime-hyra i Stockholm (JLL, 2016) 

*Observera att totalen även inkluderar delmarknader som inte redovisas här 

 

 

 

    

  

Figur 4. Normal hyreslängd i Norden (JLL, 2016) 
 
Till följd av att ingen traditionell kontorslösning har tagit hänsyn till nyttjandegrad under 

arbetstid så har det vuxit fram förmedlingstjänster med syftet att faktiskt göra det. Tidigare har 

kontorshotellen under en längre tid etablerat sina verksamheter med fastigheter i attraktiva 

områden, oftast i centrala delarna av storstäderna, för att där erbjuda möblerade kontorsplatser i 

sina fastigheter till en fast månadskostnad. Förmedlingstjänsterna skiljer sig dock från dessa, då 

de bidrar med bland annat administrativ hjälp för de företag som vill hyra ut delar eller hela 

Kontorsfastigheter 2015 CBD Övrig 

innerstad 

Närförort Kista Solna/Sundbyberg Totalt* 

Kontorsstock (kvm) 1 812 000 3 504 000 1 782 000 950 000 1 784 000 11 706 000 

Vakansgrad (%) 3,0 % 4,4 % 7,2 % 15,7 % 6,3 % 7,1 % 

Prime-hyra (kr/kvm) 5 200 3 400 2 600 2 300 2 400 - 

Land Sverige Danmark Norge Finland 
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3-5 

 

5-7 

 

3-10 

 

2-5 



25  

kontor i dagar, veckor eller till och med månader och år. Förmedlingstjänsterna arbetar även mot 

alla segment och uthyrningsformer, vilket ger ett bredare utbud än kontorshotellen. 
 

3.1.1	  Kontorshotell	  

Ett kontorshotell eller företagshotell, är precis som namnet, hotell för företag.  

Det innebär att företag erbjuds att hyra möblerade kontorsplatser till en fast månadskostnad 

(Cityoffice, 2016). Mycket ingår i paketet där man, som kund, slipper göra tillköp genom olika 

leverantörer och därav extraavgifter likt vid ett traditionellt kontor. Huvudsyftet som blev 

födelsen av detta koncept är att kunden inte binder upp sig på långa kontrakt, utan istället fås ett 

flexibelt kontrakt som kan passa bra för nystartade företag med oklara framtidsutsikter. Exempel 

på vad som ingår när en hyresgäst hyr kontor på kontorshotell är kontorsmöbler, 

receptionsservice, kök, städning, kopieringsmaskin, postservice, säkerhetsåtgärder och 

försäkringar.  
 

3.1.2	  Workaround	  	  
Workaround är ett företag i Stronghold-koncernen (Stronghold, 2016) som skapat en 

förmedlingsplattform som började erbjudas våren 2015 och finns i dag i Stockholm, Göteborg 

och Malmö (Workaround, 2016). Tjänstens huvudsakliga syfte är att ta vara på de användbara 

kontorsplatser, mötesrum och konferenslokaler som för stunden står outnyttjade i städerna och 

dela dessa, likt Airbnb:s koncept med privatbostäder. Ytorna hyrs antingen ut av hyresgäster på 

kontorsmarknaden som har plats över bredvid sin egen verksamhet, eller också av 

fastighetsägare som kan erbjuda flexibla arbetsplatser. Företagets idé är att de samtidigt hjälper 

till med de administrativa delarna av uthyrningen, och då samlar ett stort digitaliserat utbud av 

olika arbetsplatser för olika ändamål. Vidare innebär affärsmodellen att Workaround tar ut 10 

procent serviceavgift för varje bokning av lokaler som sker via plattformen. 

 
Liksom kontorshotell, förmedlar Workaround en stor flexibilitet i form av korta hyreskontrakt 

utan krångliga avtal och uppsägningstider, samtidigt som första- och andrahandshyresgäster kan 

spara pengar. 
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4.	  Metod	  
 

 

Vid utförandet av studien togs hjälp av tre olika metoder i ett försök för att nå ett så bra resultat 

som möjligt med olika infallsvinklar. Först genomfördes en litteraturstudie, därefter intervjuer, 

och till sist så sammanställdes två enkäter. Detta för att svara på frågan “Låg nyttjandegrad på 

kontorshyresmarknaden – är digitala tjänster för andrahandsuthyrning lösningen?”. Nämnda 

metodval beskrivs nedan med en tillhörande beskrivning av genomförandet. 

 
4.1	  Litteraturgenomgång	  
I en inledande fas av arbetet insågs det att litteraturstudier antagligen inte var det primärt mest 

betydande metodslaget till en studie i hela ämnet delningsekonomi applicerat på 

fastighetsbranschen. Detta då ämnet i sig är i en startutvecklande process, utan att egentligen ha 

inneburit i någon mer omfattande utbredning av delningslösningar i sektorn. I och med studiens 

ytterligare fördjupning till delningsekonomi i form av andrahandsuthyrning av kontor innebar 

det att tillgången till undersökningar och annat material inom området var bristfällig.  

 
Vissa antaganden och fakta som presenteras i arbetet bygger dock på en litteraturstudie som 

genomförts. Det här genomfördes, med hjälp av den information som fanns att tillgå, för att öka 

trovärdigheten i arbetet. 

 
Litteratur har funnits med hjälp av sökning i ett brett spann av referensdatabaser såsom Google 

och Google Scholar. Undertecknade har också, under arbetets gång, deltagit vid ett seminarium 

som Stockholm stad anordnat för att ta del av en kvalitativ studie om fastighetsägares och 

förvaltares erfarenheter av delningsekonomi i fastighetsbeståndet. 
 

 

4.2	  Intervju	  
Intervjuerna till studien gav nödvändig kvalitativ data och fyller en fundamental funktion. En 

stor fördel med metoden är att den ger utrymme för öppna frågor och tränger in djupare i svaren 

gentemot en enkätmetod. En intervju var semistrukturerade i utförandet, via fysisk 

direktkontakt, medan en annan intervju utfördes via mejl. Detta tillvägagångssätt valdes för att 

de intervjuade skulle få möjligheten till att uttrycka sig mer fritt, samt att det gav utrymme för 

följdfrågor.  

 
Workaround erbjuder idag den enda riktigt etablerade förmedlingstjänsten för 

andrahandsuthyrning av kontor i Stockholm, vilket innebar att de sågs som den mest trovärdiga 

källan och rösten från förmedlarhåll. Kontakt ficks med Rikard Hegelund, produktchef, vilket 
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ledde till en intervju för att få företagets syn på varför någon ska använda sig av en tjänst som 

deras. Vidare ställdes frågor kring vilka som använder deras tjänst, om det finns något missnöje 

från tidigare användare, vilka typer av ytor som erbjuds samt vilka de ser som sina konkurrenter. 

Intervjun utfördes i en kontorslokal centralt på Södermalm, för stunden Workarounds kontor. 

Den varade i ca 45 minuter, och skedde med hjälp av ett frågeformulär bestående av 6 frågor (se 

9.2). 

 
Tenant & Partner är ett svenskt hyresgästrådgivningsföretag och är således pålästa på hur 

hyresgäster idag tänker och agerar på kontorsmarknaden. David Lundkvist, fastighetskonsult på 

företaget, nåddes för att svara på hur hyresgäster tänker kring sina outnyttjade kontorsytor, och 

besvarade även hur de själva ser på nyttjandegraden av kontorsplatser i Stockholm. Intervjun 

utfördes via mejl då det ansågs ge ett tillräckligt tillfredställande svar. Frågorna var fyra till 

antalet (se 9.2). 

 
4.3	  Enkät	  
För att få en bild av hur traditionella kontorshyresgäster med förstahandskontrakt ser på idén 

med ett ökat delande av kontorsytor så skickades en enkät ut. Det här genomfördes för att få så 

bred kvalitativ data som möjligt över hur hyresgäster idag tänker kring sina outnyttjade 

kontorsytor samt deras attityd till andrahandsuthyrning av dessa. Även kvantitativ data erhölls, 

exempelvis genom svar på hur stor nyttjandegraden bedöms vara på respondenternas 

Stockholmskontor.  

 
En ytterligare enkät skickades ut till fastighetsägare, för att kvalitativt undersöka hur de ser på 

ämnet, och för att försöka förstå ifall de själva är involverade i, eller på något sätt är emot, 

utvecklingen i frågan. 

 
Enkäten till förstahandshyresgäster skickades enbart ut till olika konsultföretag med kontorsplats 

i Stockholm. Här togs hjälp av Konsultguiden som erbjuder en databas av olika passande företag 

till utskicksändamålet (Konsultguiden, 2016). Först kontaktades alla företag som ansågs vara 

intressanta per telefon. Här presenterades arbetet, och frågor ställdes för att erhålla 

kontaktuppgifter till en person med allmän kompetens om kontorsverksamheten på sitt företag. 

Vidare kontaktades dessa personer, antingen via mejl eller telefon, för att stämma av ifall de 

kunde tänka sig att svara på enkäten.  

 
De som kunde tänka sig delta fick ta del av enkäten via mejl. Majoriteten av utskicken ledde 

fram till olika managementkonsultföretag.  
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Enkäten skickades till både små och stora konsultbolag, för att få en så tydlig bild som möjligt 

över de potentiella nyttjarna av förmedlingstjänster för andrahandsuthyrning. Totalt erhölls 23 

svar på ca 50 utskick. 

 
Själva frågorna i enkäten var åtta stycken till antalet. Sammantaget handlade frågorna om 

företagens kontorstyp, storlek och antalet anställda på kontoret, nyttjandegrad på kontoret, 

attityd till sin nyttjandegrad, kännedom om förmedlingstjänster för outnyttjade kontorsytor samt 

attityd till en sådan tjänst (se 9.1). 

 
Enkäten pilottestades i ett tidigt skede för att minimera risken för obegriplighet och otydlighet i 

frågorna. Här observerades det, utifrån testsvaren, vad som fungerade bra respektive dåligt med 

enkäten, vilket medförde flertalet förändringar till den slutliga mer användarvänliga enkät som 

skickades ut.  

 
Även antalet helt öppna svarsalternativ minimerades efter testskedet, istället gavs färdiga slutna 

svarsalternativ i den utsträckning som gick till varje fråga. Speciellt till fråga 5 om hur stor 

nyttjandegraden uppfattas (i %) lär det ha varit direkt nödvändigt att ändra upplägget från öppet 

svarsalternativ. Detta då det är information som är svår att ge en exakt egen siffra på istället för 

att svara inom ett föreslaget intervall. 

 
Det fanns även ett par frågor som, efter att ha mottagit testsvaren, ansågs vara överflödiga. 

 
Enkäten till fastighetsägare skickades endast ut till deltagare i Stockholms stads studie ”Nu 

gäller det att hänga med”, en studie där fastighetsägare och förvaltare i staden delade med sig av 

sina erfarenheter av delningsekonomi i fastighetsbeståndet. På grund av denna färska studie, 

som detta arbete i viss mån hämtar bakgrund från, så ansågs det passande att endast tillfråga de 

medverkande också i denna studie. 

 
Frågorna mejlades ut, och var fyra till antalet. Frågorna handlade om hur fastighetsägare ser på 

hur sina hyresgäster tänker kring outnyttjad kontorsyta, deras egen inställning till 

andrahandsuthyrning, och ifall de ställer några krav på sina kunders nyttjandegrad (se 9.1). 
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5.	  Resultat	  
De resultat som erhölls vid metodgenomförandet beskrivs i detta kapitel, där varje resultat för 

respektive metod presenteras för sig. Informationen som litteraturstudien ledde fram till 

presenterades i tidigare delar och återfinns ej i detta kapitel. 

 
5.1 Intervjuer	  
Resultatet av de intervjuer som genomfördes presenteras i detta delkapitel. 
 

5.1.1	  Intervju	  med	  Rikard	  Hegelund,	  Workaround	  

Rikard Hegelund arbetar som produktchef på Workaround och har varit med i företaget från 

allra första början som medgrundare. 

 
Workaround har bland annat inspirerats av amerikanska Liquidspace som driver en liknande 

tjänst för kontorsuthyrning i främst USA. De bedömer att processen med andrahandsuthyrning 

på kontorsmarknaden redan har funnits analogt genom Facebook, Blocket och dylikt. En riktig 

marknad har dock saknats i och med att det tidigare varit spretigt när enskilda uthyrningar sker 

genom olika kanaler. 

 
Genom Workaround erbjuds främst loungeplatser, det vill säga bord där uthyraren inte behöver 

ha direkt koll på någon som använder utrymmet. Dessa platser bedöms, till skillnad från 

exempelvis caféer, som trygga och ostörda för den som hyr in sig. Det finns också uthyrande 

företag som erbjuder flexibla arbetsplatser där ett skrivbord ingår. Fasta platser och hela rum 

finns även att hyra men är mer ändamålsenliga till långtidsuthyrning. De hyr knappt ut några 

kontorsytor som är över 100 kvadratmeter stora. 

 
Gällande längd på kontrakt så erbjuder Workaround både långtids- och korttidsuthyrning, där 

det sista bedöms som enskilda dagar, främst använt av frilansare, konsulter och egen företagare, 

medan det tidigare ses som över en månad, och används av företag upp till 20 personer.  

 
De har märkt att andrahandshyresgäster använder sig av tjänsten av följande anledningar:  

 
• Betalning sker för den tid som ytan faktiskt används – Workaround för själva fram att de 

bedömer det som märkligt att hyra in sig på ett kontor man knappt själv besöker, och att 

det därmed måste vara rimligare att hyra in sig för den tid som kontoret faktiskt används. 
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• Lokalisering bestäms själv – Det ses som fördelaktigt att kunna ha sitt kontor var som 

helst istället för att störas av bland annat tidskrävande transport till ett bestämt kontor. 

 
• Träffa nya människor – Det ses till exempel som värdefullt att jobba över organisatoriska 

gränser. 

 
De själva ser också fördelar för en hyresgäst att använda sig av tjänsten på grund av att det dels 

är mycket enklare att jämföra kontorsplatser än tidigare, men också ur ren hållbarhetssynpunkt. 

 
En av de vanligaste anledningarna till att företag (andrahandshyresgäster) använder tjänsten är 

att expansionsfasen annars innehåller mycket problem i samband med omflyttningar. Vidare ser 

Hegelund följande tre bakomliggande anledningar till att företag inte hyr ut sina oanvända ytor: 

 
• Regler - Förstahandshyresgäster vet ej hur en uthyrning går till eller hur regler ser ut. 

 

• Administrativt arbete - Detta behövs i samband med bland annat utbetalning. Detta kan 

anses som jobbigt. Alternativkostnaden blir därmed för stor för företag som inte kan gå 

via ett företag som Workaround. 

 
• Kulturell anledning – Företag ser det som ”skamligt” att hyra ut sina oanvända ytor. 

Hegelund målar upp en bild av att det idag finns ett mentalitetsproblem bland de företag 

som vet med sig att det finns oanvända kontorsytor men som inte vidare hyr ut dessa. 

Han menar att vissa är rädda att släppa in folk, ofta av irrationella anledningar, i och med 

att dessa företag sedan tidigare ibland redan delar kontorsutrymme med liknande företag. 

 
Idag finns det kontorshotell som använder sig av tjänsten, och som blivit mer positiva till idén 

med tiden. Hegelund tolkar det som att kontorshotell till största del tycker sig vinna på att vara 

involverade på grund av den marknadsföring som fås genom tjänsten. De konkurrenter som 

Workaround målar upp mot sig själva, utöver aktörer som kan tänkas erbjuda samma tjänst, är 

främst traditionella kontorsuthyrare.  

 

Deras målsättning är att arbeta fram ett standardmässigt digitalt kontrakt till alla former av 

kontorsuthyrning, och vill även i framtiden attrahera större företag till längre uthyrningar. 
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5.1.2	  Skriftlig	  intervju	  med	  David	  Lundkvist,	  Tenant	  &	  Partner	  

I detta delkapitel följer resultatet av de frågor som ställdes till David Lundkvist, 

fastighetskonsult på hyresgästrådgivningsföretaget Tenant & Partner, som utförts i samband 

med arbetet.  

 
Har ni några siffror på hur många omflyttningar som sker på grund av att man har ett för 

stort kontor? 

 
”Tyvärr för vi ingen sådan statistik. Mig veterligen gör ingen annan aktör i Sverige det heller. 

Generellt kan sägas att denna drivkraft främst ligger bakom kontorsflyttar i lågkonjunkturer. På 

dagens marknad är det betydligt vanligare att flytt sker pga. att befintligt kontor är för litet.” 

 
Vad är er uppfattning av vad förstahandshyresgäster gör när de märker att de har 

outnyttjade kontorsytor? 

 

”Om de inte finner användning för ytorna inom verksamheten försöker de minimera sina 

kostnader genom: 

• Dialog med fastighetsägaren om fastighetsägare vill åter ta lokalen. 

• Dialog med fastighetsägaren om fastighetsägare vill åter ta lokalen mot att del 

av återstående hyra betalas. 

• Överlåter lokalen till annan tagare. 

• Andrahandsuthyr lokalen. 

  
Vi ser inga större trendskillnader mellan olika branscher, mer än att det är ett mindre 

kostnadsfokus i branscher som har hög lönsamhet.” 

  
Ses det som flexibelt att ha en stor yta? Eller vill man oftare omförhandla sina kontrakt på 

grund av låg nyttjandegrad? Eller söker man sig oftare till en helt ny, lite mindre, 

kontorslokal? 

 
”Ja, det ses som flexibelt. Dock vägs fördelar, såsom flexibilitet, mot nackdelar vilket främst är 

kostnaden. Oftast sker omförhandlingar i dessa fall. Beroende på hur stor överytan är kan 

förstås det trigga en flytt.” 
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Har ni några siffror (procent) på hur stor nyttjandegraden är på kontor i Stockholm? 

  
”Vi definierar nyttjandegrad som hur stor andel av en yta som hyresgästen faktiskt använder 

under en vanlig arbetsdag (t.ex. att 50 % av den betalda ytan faktiskt utnyttjas av hyresgästen, 

samtidigt som 50 % av kontorsplatserna står outnyttjade).” 

 
”Det vi gör som undersöker detta är att vi hos våra kunder genomför beläggningsmätningar för 

att se hur stor andel av kontorsarbetsplatserna som nyttjas. Det är alltså inte direkt hänförbart 

till yta, utan till antalet arbetsplatser.” 

  
”För företag som sitter i öppet kontorslandskap är det oftast mellan 40-60% beläggning av 

arbetsplatserna. Resterande står tomt, då anställda är på interna möten, externa möten, jobbar 

hemifrån, jobbar på café, är sjuka, är på semester, vabbar, vobbar, etc. Detta innebära att 40-

60% av arbetsplatsytan är belagd, dock så betyder ju inte det att 40-60% av hela kontoret inte 

nyttjas, eftersom det tillkommer ytor såsom pentry/paus, mötesrum osv som kanske används mer 

eller mindre frekvent.” 

 

5.2 Enkäter	  
Här presenteras resultatet av de enkäter som genomfördes i samband med arbetet. 
 

5.2.1	  Enkät	  till	  fastighetsägare	  

I detta delkapitel följer resultatet av enkäten till fastighetsägare som utförts i samband med 

arbetet. 7 personer svarade och av dessa var alla från de större fastighetsbolagen i Sverige.  

 

Öppna enkätfrågor har ställts kring hur fastighetsägare förhåller sig till deras hyresgästers 

outnyttjade kontorsytor. De svarar exempelvis på frågan om den potentiella hyresintäkten, som 

kommer till följd av att andrahandsuthyrning blir mer storskalig i framtiden. 

 
En av de öppna frågorna var hur respondenten uppfattar andrahandsuthyrning allmänt och om de 

använder sig av bestämda affärsmodeller kring de potentiella ytterligare hyresintäkterna. Från 

svaren att döma var alla fastighetsägare positiva till andrahandsuthyrning men det finns 

samtidigt olika invändningar. Samtidigt ställer de inga krav på att ta del av ytterligare 

hyresintäkter då de inte har något förhållande till andrahandshyresgästen.  
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Fastighetsägare ser helt enkelt förstahandshyresgästen som hyresvärd i en sådan situation, och 

därav struktureras inga affärsmodeller efter detta. Ett svar tog upp att andrahandsuthyrning 

endast ses som en kortsiktig lösning, medan en annan tyckte att momsfrågan ska hanteras. Några 

typexempel löd: 

 
”Vi vill främst ha förstahandshyresgäster, men andrahandsuthyrning kan vara en 

kortsiktig lösning under kontraktstiden.” 

 
“Det är inga problem, vi vill att förstahandshyresgästen meddelar oss innan och 

att vi godkänner andrahandshandshyresgästen eftersom de kan drabbas 

ekonomiskt om de gör fel, till exempel hyr ut till en omomsad hyresgäst i en 

momsad lokal.” 

 
”Det viktigaste är att vi får vara med och godkänna hyresgästen och dess 

verksamhet!”	  

 
Vidare ställdes frågan om vad deras hyresgäster faktiskt gör när de märker att de har outnyttjade 

kontorsytor. Här var det delade meningar kring hur problematiken löstes, och det verkar variera 

mycket mellan hyresgästerna. Några exempel på svar löd: 

 
”Det finns lika många varianter som hyresgäster. Vanligast är att om de tycker att 

det är ett problem att de vill omförhandla omfattningen av lokalen och lämpligen 

görs detta vid avtalstidens utgång alternativt att de avflyttar om det inte går att 

knoppa av en del av lokalen. En del försöker få sänkt hyra för den del de inte 

nyttjar.	  Är det ett långt avtal och en stor del som är outnyttjat kan de försöka hyra 

ut i andra hand. Ibland lyckas de. Om ytan går att dela av så brukar det fungera. I 

vissa fall har de kontaktat oss och vi har kunnat lösa det genom att någon annan 

hyresgäst har behövt expandera.	  Jag tror att det är lättare att hyra ut i andra hand 

innanför tullarna och betydligt svårare i t.ex. Solna.”	  

 
”Det varierar mycket mellan våra hyresgäster. Vissa av våra hyresgäster har stor 

andel kvm per anställd och då blir det mer vanligt med andrahandsuthyrningar.” 

 
”Oftast tar de en dialog med oss om att släppa ytor i förtid mot att tex förlänga sitt 

avtal.”	  
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Då detta arbete utgår från att andrahandsuthyrning skulle kunna vara en lösning om en 

förstahandshyresgäst tidigt märker att den vill flytta till en mindre (eller större), mer lämpad, 

lokal så ställdes frågan om hur vanliga den här typen av omflyttningar är. Enligt 

fastighetsägarna verkar det vara ovanligt, men det fanns uppfattningar om att sådana 

omflyttningar är konjunkturskänsliga. Ett av svaren löd: 

 
“Hyfsat vanligt i lågkonjunktur, mindre vanligt i goda tider. Vi är positiva till att 

både krympa och öka över tid med våra hyresgäster.” 

 
Som beskrivits i teoriavsnittet, under delrubrik 2.1.1, så är fastighetsägarna i Stockholms stads 

studie ”Nu gäller det att hänga med” eniga om att de ser möjligheten att snabba på utvecklingen 

på delningslösningar i allmänhet. Detta genom att kundsidan tydligare ställer krav på 

nyttjandegrad och delning. Därför är det intressant att ställa frågan om fastighetsägarna själva 

ställer krav på kunder gällande nyttjandegrad, vilket alla svarade nej på. Ett svar löd: 

 
“Endast krav för butiker och restauranger där det påverkar övriga hyresgäster.” 
 

5.2.2	  Enkät	  till	  förstahandshyresgäster	  

I detta delkapitel följer resultatet av enkäten till förstahandshyresgäster som utförts i samband 

med arbetet. 23 personer svarade och av dessa var alla från konsultföretag i Stockholm.  

 
Utifrån svaren på frågan vilken kontorstyp, visar det sig att de flesta konsultföretagen använder 

sig av kontorslandskap (se Figur 5). Det framgick också att vissa företag använder sig av både 

cellkontor och kontorslandskap. Anledningen till att denna fråga ställdes var för att få en möjlig 

koppling mellan kontorstyp och nyttjandegrad, men också framförallt för att analysera olika 

kontorstypers potential i en delningsekonomi.  

 
Fråga: Vilken typ av kontor har ni? 

 
Figur 5. Fråga 2: Vilken typ av kontor har ni? (Axelsson & Saleh, 2016) 



35  

Då detta arbete har som mål att analysera hur storleken på kontor kan påverka ens attityd till 

delande så har en fråga ställts för att få svar på både yta och antalet anställda hos de tillfrågade. 

Detta har lett till att det går att se hur många anställda det är per kvadratmeter för respektive 

företag (se Figur 6). Majoriteten av svaren på kontorsytans storlek ligger inom intervallet 100-

950 kvm och för antalet anställda ligger det mellan 8-65 anställda. De största avvikelserna för 

kontorsytan ligger på 11 000 kvm som störst och 40 kvm som minst. När det gäller antalet 

anställda var det ett kontor på 550 anställda som stack ut mest (se 9.3). 

  
Fråga: Ungefär hur stor kontorsyta disponerar ert företag och hur många anställda är ni i 

Stockholm? 

 

 
 
Figur 6. Fråga 4: Ungefär hur stor kontorsyta disponerar ert företag och hur många anställda är 

ni i Stockholm? (Axelsson & Saleh, 2016). 

 
I teoridelen har det beskrivits att det finns uppfattningar, från exempelvis IVA (2015), om att 

nyttjandegraden hos kontorshyresgäster i Sverige ofta hamnar kring 50 % under arbetstid. Det 

här har vidare undersökts i detta arbete, genom att ställa frågan om hur stor andel av 

kontorsarbetsplatserna i Stockholm som står outnyttjade (se Figur 7).  

 
Majoriteten av respondenterna uppger att de uppskattar sina egna outnyttjade 

kontorsarbetsplatser till mellan 21-60 %, sammantaget så avgränsas alla svar mellan 0-80 %. 

Genomsnittligt fås ett svar på 39 %.  
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Fråga: Hur stor andel av er kontorsyta skulle du uppskatta brukar stå outnyttjad under 

en vanlig arbetsdag? 

 
Figur 7. Fråga 5: Hur stor andel av er kontorsyta skulle du uppskatta brukar stå outnyttjad 

under en vanlig arbetsdag? (Axelsson & Saleh, 2016). 

 
Då ett mål med arbetet är att förstå hur företagen ser på användningen av sin outnyttjade 

kontorsyta, och ifall de exempelvis är intresserade av vidare uthyrning via en förmedlingstjänst, 

så ställdes frågan om de är nöjda med sin nuvarande nyttjandegrad. Trots att en del av företagen 

hade en relativt stor outnyttjad yta så var majoriteten, 13 av 23, nöjda med sin nuvarande 

nyttjandegrad (se Figur 8). 

 
Fråga: Är ni nöjda med nuvarande nyttjandegrad? 

 
Figur 8. Fråga 6: Är ni nöjda med nuvarande nyttjandegrad? (Axelsson & Saleh, 2016). 

 
I och med att andrahandsuthyrning på kontorsmarknaden i Sverige är långt ifrån en etablerad idé 

så är det givande att skapa sig en uppfattning av hur stor andel av kontorshyresgäster som 

känner till tjänster som förmedlar kontorsplatser (se Figur 9). Svaren, som bestod i 6 av 23 ja-

svar, ger en bild av hur många som inte känner till fenomenet, och hur stor potential som en 

sådan tjänst kan ha. 
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Fråga: Känner ni till någon förmedlingstjänst som har till syfte att hjälpa till med att 

vidare hyra ut outnyttjade kontorsytor? 

 

 
 
Figur 9. Fråga 7: Känner ni till någon förmedlingstjänst som har till syfte att hjälpa till med att 

hyra vidare ut outnyttjade kontorsytor? (Axelsson & Saleh, 2016). 
 

Som tidigare nämnts finns ett intresse i detta arbete av att få en tydlig bild av företagens syn på 

sin egen nyttjandegrad. Då det finns en möjlighet att öka denna faktor blev de tillfrågade 

huruvida de skulle vara intresserade av att använda sig av den outnyttjade ytan genom 

andrahandsuthyrning. I svarsalternativen fanns antingen ”Ja” eller ”Nej (motivera)” (se Figur 

10). Nedanför figuren finns några av dessa motiveringar, till varför de inte är intresserade, 

citerade. 

 
Fråga: Skulle ni vara intresserade av att använda er av en förmedlingstjänst för uthyrning 

av outnyttjad yta där ni får störst del av hyresintäkten om ni fick hjälp med det 

administrativa etc.? 

 

 
Figur 10. Fråga 8: Skulle ni vara intresserade av att använda er av en förmedlingstjänst för 

uthyrning av outnyttjad yta där ni får störst del av hyresintäkten om ni fick hjälp med det 

administrativa etc.? (Axelsson & Saleh, 2016). 

 

 



38  

5 av 23 svarade att de är intresserade av att använda sig av en förmedlingstjänst för uthyrning av 

outnyttjad yta. Det är viktigt att poängtera att vissa ”nej”-svar ej var tydliga i sin framtoning, utan 

bör mer tolkas som ”kanske”. Ett svar bland motiveringar som genomgående erhölls var att det 

fanns konfidentiella uppgifter på arbetsplatsen som företagen inte ville riskera att släppa ut till 

andra. Det fanns också andra motiveringar. Typexempel på sådana svar löd: 

 
“Vårt arbete är väldigt konfidentiellt och vi skulle inte kunna ha annan 

verksamhet i samma lokaler.” 

 
“Vår plan är att växa och då behövs ytan.” 

 
“Spontant nej - men kanske - vi öppnar upp för samarbeten och erbjuder 

underkonsulter att komma och sitta hos oss.” 

 
“Som konsultföretag är det vanligt att stor del av kontoret står onyttjat större 

delen av tiden då de anställda sitter hos kund.” 

 
“Vi hade ett större kontor förut där detta skulle varit intressant, men vi bytte till 

ett mindre kontor istället.” 
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6.	  Analys	  och	  diskussion	  
För att få en tydlig bild av resultaten, så har denna del av arbetet analyserat de 

bifrågeställningar som har ställts i inledningen. Vidare ska denna analys ge den fundamentala 

grunden för att i slutsatsen kunna besvara arbetets huvudfrågeställning. Analysen sker genom 

den bakgrund och de teorier som har framställts med det egna resultatet som har kommit i 

besittning ur genomförandet av arbetets metoder. 

 
6.1	  Bifrågeställningar	  
	  

6.1.1	  Hur	  uppfattar	  kontorsmarknaden	  problemet	  med	  outnyttjade	  arbetsplatser	  

under	  kontorstid?	  

Tidigare har arbetet upplyst skillnaden mellan vakans hos fastighetsägare och hyresgästernas 

nyttjande av sina arbetsplatser. Det har blivit fundamentalt för detta arbete att lyfta fram den 

låga nyttjandegraden under kontorstid som ett problem som inte fokuserats på i samma mängd 

som traditionella vakansen. 

 
I teoridelen så uppmärksammades en rapport från IVA som beskrev problematiken med 

nyttjandegraden hos svenska kontor under arbetstid. Där lyftes det konkret fram att en lokal 

ytmässigt inte används till mer än 50 %. Det här går också i enlighet med vad David Lundkvist, 

fastighetskonsult hos Tenant & Partner, uppger utifrån deras siffror som utgår från Stockholms 

kontorsmarknad. Även enkätstudien som skickades ut till hyresgäster i Stockholm pekar på att 

det är ett rimligt antagande. Således går det att fastställa att det finns ett generellt problem hos 

kontor med en låg nyttjandegrad under arbetstid.  

 
För att få en mer konkret bild av hur stora kontorsytor i Stockholm som faktiskt står outnyttjade 

under arbetstid, så har vi beräknat denna yta utifrån de siffror från IVA och JLL som nämns i 

teorin. Denna förenklade beräkning utgår ifrån att det totala kontorsbeståndet i Stockholm ligger 

på 11 706 000 kvm och att vakansen är 7.1 %. Vidare vet vi att nyttjandegraden under arbetstid 

är omkring 50 %. 

 
Beräknar fram hur mycket av den totala kontorsytan som står nyttjad: 

0.071  ×11  706  000  kvm = 831  126  kvm  𝑠𝑡å𝑟  𝒐𝒖𝒕𝒉𝒚𝒓𝒅.  

11  706  000  kvm− 831  126  kvm = 10  874  874  kvm  𝑠𝑡å𝑟  𝒖𝒕𝒉𝒚𝒓𝒅  
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Beräknar fram hur mycket uthyrd yta som står outnyttjad under arbetstid: 

                    0.5×10  874  874  kvm = 5  437  437  kvm  𝑠𝑡å𝑟  𝒐𝒖𝒕𝒏𝒚𝒕𝒕𝒋𝒂𝒅  𝒖𝒏𝒅𝒆𝒓  𝒂𝒓𝒃𝒆𝒕𝒔𝒕𝒊𝒅 

 
Det här innebär att knappt hälften av Stockholms kontorsytor faktiskt används under arbetstid.  

För att sätta hela delen oanvänd kontorsyta (outhyrd + outnyttjad under arbetstid) i förhållande 

till de 7.1 % kontor som står outhyrda så går det att se att den outnyttjade ytan under arbetstid är 

flera gånger större: 

 
831  126
6  268  563 ≈   13  % 

 
Enligt denna beräkning så utgör därmed vakansen på 7.1 % inte ens 1/7 av den totalt oanvända 

kontorsytan.  

 
Om vi analyserar svaren på frågan huruvida fastighetsägarna ställer krav på sina hyresgästers 

nyttjandegrad under arbetstid, så var det tydligt att inga sådana anspråk görs. Detta kan anses 

rimligt då fastighetsägarnas primära mål är att få sina kontor uthyrda, och därför ligger inte 

deras största intresse i att det uppstår nyttjade arbetsplatser på kontorstid hos befintliga 

hyresgäster som använder deras kontor. Förutom att fastighetsägarna i enkäten inte ställer krav 

på deras hyresgästers nyttjandegrad så är de samtidigt positiva till andrahandsuthyrning. Det kan 

då ses som rimligt att hyresgästerna ställer krav på sig själva och tar ställning, till en användning 

som uppstår på arbetstid, genom att hyra ut till potentiella andrahandshyresgäster. Detta 

stämmer överens med vad fastighetsägarna nämner i Stockholm stads studie som beskrivs i 

2.1.1. Det är alltså något hyresgästerna själva ansvarar för och inget pekar på att 

fastighetsägarna kommer vara drivande i processen. Dock ska det nämnas att fastighetsägarna 

kan stå för ansvaret att sätta riktmärken för ökat delande. Detta kan både uppmuntra och 

samtidigt få hyresgästerna att lära sig att ingå i en delningsekonomi på kontorsmarknaden. 

 
Vidare, utifrån att det inte verkar finns några invändningar mot andrahandsuthyrning från 

fastighetsägarhåll, så har det i en enkät ställts frågor för att få en uppfattning om hyresgästernas 

nyttjandegrad men också deras uppfattning kring den. 

 
Detta upplevs, rimligt nog, som ett större problem ju lägre nyttjandegraden är för hyresgästerna, 

bortsett från de med det absolut lägsta nyttjandet (se Figur 11). Det visar sig att alla de 

hyresgäster som har en outnyttjad yta under arbetstid på 61-80 %, är nöjda med detta. En 

tolkning av detta går i riktning med det Rikard Hegelund från Workaround antydde, alltså att det 
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finns ett mentalitetsproblem bland de företag som vet med sig att det finns oanvända kontorsytor 

som inte vidare hyr ut dessa. Han menar att vissa är rädda att släppa in folk, ofta av irrationella 

anledningar där det upplevs som skamligt att ha outnyttjade arbetsplatser. 

 
Fler tolkningar kan vara både vad gäller säkerhet och integritet men också att företagen ser en 

potential i att expandera och därmed få en användning av ytan i framtiden. När det gäller 

säkerhet och integritet så är hyresgästerna måna om konfidentiell information som de inte vill 

dela med sig av, och det är enligt dem inte värt att riskera trots en låg nyttjandegrad. En sista 

anledning och tolkning är att, på grund av att de är konsultföretag, så innebär det att konsulterna 

arbetar med uppgifter utanför kontoret. Detta innebär att flera hyresgäster helt enkelt förväntar 

sig en låg nyttjandegrad och de ser inga problem med det. 

 
Förhållandet mellan nöjdhet och outnyttjad kontorsyta

 
 

Figur 11. Förhållandet mellan nöjdhet och outnyttjad kontorsyta (Axelsson & Saleh, 2016). 
 

6.1.2	  Vad	  gör	  förstahandshyresgäster	  med	  sina	  outnyttjade	  arbetsplatser	  idag?	  	  

Det är svårt att ge ett entydigt svar på frågan då flera faktorer spelar in i nyttjandegraden 

beroende på typen av hyresgäst. Olika hyresgäster har olika förutsättningar och behov. Vissa 

hyresgäster kan ha en stor andel kvm per anställd, eller ett långt hyresavtal, och 

andrahandsuthyrningar kan i dessa fall bli vanligare. Det finns även de hyresgäster som löser sin 

låga nyttjandegrad genom att minska sin kontorsyta mot att exempelvis förlänga sitt avtal. Om 

hyresgästen vill omförhandla omfattningen av lokalen så är det vanligt att detta görs vid 

avtalstidens utgång, alternativt att hyresgästen helt flyttar från sin lokal om en avknoppning av 

lokalen inte är genomförbart. 
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Således går det inte att ge ett enkelt svar på frågan. Men åtgärderna nämnda ovan är de svar på 

hur förutsättningar och behov kan påverka. En mer allmän uppfattning på de lösningar 

hyresgästerna tar i anspråk vid låg nyttjandegrad idag är följande: 

 
• Dialog med fastighetsägare om fastighetsägare vill åter ta lokalen, och eventuellt mot att 

del av återstående hyra betalas eller att båda parter kommer överens om sänkt hyra för 

den del som inte används. 

• Överlåter lokalen till annan tagare. 

• Andrahandsuthyr lokalen. 

• Inget av ovanstående, de är eventuellt nöjda med låg nyttjandegrad. Exempelvis, de tror 

på en expansion i företaget eller att de inte riskera att konfidentiell information läcks. 

 
Detta skiljer sig inte så mycket mellan olika branscher, mer än att det är ett mindre kostnadsfokus 

i verksamhetsområden med hög lönsamhet.  
 

6.1.3	  Vilken	  vilja	  finns,	  hos	  både	  förstahands-‐	  och	  andrahandshyresgäst,	  för	  att	  

förmedla	  respektive	  hyra	  outnyttjade	  arbetsplatser	  genom	  andrahandsuthyrning	  

via	  en	  förmedlingstjänst?	  

Arbetet har tidigare visat på att knappt hälften av Stockholms kontorsytor faktiskt utnyttjas under 

arbetstid. Givet detta så är det enkelt att konstatera att ytorna kan användas på ett bättre och 

effektivare sätt. Frågan är då vilka förutsättningar som finns som möjliggör en förändring i 

nyttjandet. 

 
Det första som går att säga är att ingen grupp förstahandshyresgäster, vad gäller storlek och antal 

anställda, är ointresserade av att använda sig av andrahandsuthyrning via en förmedlingstjänst. 

Det här går att se vid en iakttagelse av kontorsstorleken och antalet anställda hos de som uppgav 

att de kunde tänka sig att använda sig av en förmedlingstjänst för andrahandsuthyrning (se 

nedan).  

 
40 kvadratmeter 8 anställda 

100 kvadratmeter 8 anställda 

950 kvadratmeter 60 anställda 

7 500 kvadratmeter 440 anställda 

11 000 kvadratmeter 550 anställda 
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Från detta går det att utläsa att fyra av fem intresserade respondenter hör till de absolut minsta 

eller största angivna kontoren. Resultatet visar också att ingen av de som är intresserade av 

andrahandsuthyrning via en förmedlingstjänst känner till någon sådan sen tidigare, vilket speglar 

att det faktiskt finns en stor efterfrågan av uthyrare som inte än har knutit sig till någon sådan 

tjänst. 

 
För att få en tydligare bild av förstahandshyresgästers uppfattning om andrahandsuthyrning via 

en förmedlingstjänst så har en analys utförts för att visa möjliga samband mellan intresset för 

denna typ av andrahandsuthyrning och nyttjandegrad. 

 
10 av 23 förstahandshyresgäster svarar att de är missnöjda med sin nyttjandegrad (se figur 8). Av 

dessa så svarar 4 av 10 att de är intresserade av andrahandsuthyrning genom en förmedlingstjänst 

(se figur 12), vilket innebär att 40 % av dessa direkt skulle kunna ses som potentiella nyttjare av 

andrahandsuthyrning via en förmedlingstjänst. Det är intressant att se att en liten majoritet av de 

missnöjda dock är intresserade av en annan lösning. Det är svårt att ge ett allmänt svar på vad 

som krävs för att denna grupp skulle vara intresserad av andrahandsuthyrning via en 

förmedlingstjänst, utöver att inför förstahandshyresgästerna måla upp en bild av att andra, stora, 

företag är intresserade av lösningen, och därmed få ett mer accepterat och öppet tankemönster 

kring ämnet.  

 
Andelen missnöjda med nuvarande nyttjandegrad och deras intresse av 

andrahandsuthyrning via en förmedlingstjänst 

 
Figur 12. Andelen missnöjda med nuvarande nyttjandegrad och deras intresse av 

andrahandsuthyrning via en förmedlingstjänst (Axelsson & Saleh, 2016). 

 

Intresset av andrahandsuthyrning via en förmedlingstjänst tyder på att det inte korrelerar med 

hur stor andel outnyttjad kontorsyta det faktiskt finns (se Figur 13). 
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Förhållandet mellan intresse av andrahandsuthyrning via en förmedlingstjänst och dess 

outnyttjade kontorsyta 

 

 
Figur 13. Förhållandet mellan intresse av andrahandsuthyrning via en förmedlingstjänst och 

dess outnyttjade kontorsyta (Axelsson & Saleh, 2016). 

 
Vår sammanställda uppfattning till varför förstahandshyresgäster inte är intresserade av 

andrahandsuthyrning överlag, är att de ser olika hinder, trots att många av besvären går att lösa 

genom andrahandsuthyrningar via en förmedlingstjänst idag. De hinder 

förstahandshyresgästerna nämner är följande: 

 
• Rädsla för att konfidentiell information ska hamna i fel händer. 

 
Det är anmärkningsvärt att två av de största företagen i enkäten med förstahandshyresgäster, till 

skillnad från många andra, inte värderar sin integritet eller vikten av att hålla konfidentiell 

information inåt, högre än sin nyttjandegrad. Det här bör antingen innebära att hemlig 

information är helt oberoende företagets storlek, eller att olika företag bara har olika syn på 

saken. För att tolka ”hamna i fel händer”, så ser vi det som att information hamnar hos 

konkurrerande aktörer i samma bransch. Det här är ett problem som enklast skulle kunna lösas 

genom att förstahandshyresgästerna själva visar förtroende för sin hyresgäst, oavsett bransch. 

Om förstahandshyresgästerna inte kan visa detta förtroende, så bör förmedlingstjänsten kunna 

erbjuda möjligheten till att välja vilket verksamhetsområde deras andrahandshyresgäst är 

etablerad i. Det blir alltså en fråga om en förmedlingstjänst idag kan skapa en ”match-making”-

process mellan hyresgästerna. 
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Problemet med konfidentiellt arbete kommer kanske alltid vara i vägen för vissa, men med tanke 

på att alla tillfrågade är konsultföretag så bör arbetssätten inte skiljas åt i stor mängd. 

 
• Svårt att tyda regler kring uthyrning. 

• Finns ingen tid för att hantera administrativt arbete. 

 
Dessa anledningar är en del av vad syftet med en förmedlingstjänst är, vilket innebär att det idag 

inte kan ses som några hinder. Omfattningen av arbetet kan vara allt från att hantera 

utbetalningar, hitta lämpliga andrahandshyresgäster till att bistå med den kunskap kring regler 

rörande andrahandsuthyrning. De som svarar för denna hjälp är idag förmedlingstjänster som 

Workaround. Detta tyder på att tekniken idag kan attrahera företag att hyra ut i andrahand, då de 

har den hjälp de behöver. 

 
• Man har planer på att växa 

 
Att förstahandshyresgäster har planer på att växa är möjligtvis den mest irrationella av alla 

ovannämnda anledningar. En motfråga på detta hinder skulle kunna vara när man som företag 

förväntar sig sluta expandera. En förmedlingstjänst ger idag möjligheten att hyra ut i dagar eller 

månader, vilket för dessa företag bör innebära att det under expansionsfasen kan finnas tid och 

möjlighet till andrahandsuthyrning genom en sådan tjänst. Det går inte att undvika i detta 

sammanhang att nämna Rikard Hegelunds kommentar om bedömningen av att flera företag har 

irrationella anledningar till att inte hyra ut sina outnyttjade ytor. Det är åtminstone väldigt troligt 

att mänskliga beteendemönster och kulturella anledningar har en påverkan på svaren, vilket 

stämmer överens med Belk och Alterå. 

 
• Det ses som skamligt att hyra ut sina oanvända ytor. 

 
Att det anses som skamligt att hyra ut sina oanvända ytor är ett beteendemönster, som skulle 

kunna ändras genom att stora som små företag blir en del av plattformen som erbjuds av en 

oberoende förmedlingstjänst. Det krävs, enligt vår bedömning, en volym och samverkan, för att 

låg nyttjandegrad under arbetstid ska bli mindre tabubelagt. Med detta menas att större företag 

kan ha en större, och snabbare, påverkan på mindre företags tankesätt kring sitt kontorsnyttjande 

än tvärt om. Även fastighetsägare själva, enligt 2.1.1, upplever detta, att de största 

hyresgästaktörerna har en stor påverkan på dem själva. Detta kan jämföras med gröna byggnader 

som värderas högt på grund av dess hållbarhetsvärde, vilket många i fastighetsbranschen skyltar 

med för att kunder men också branschen i helhet tycker att gröna byggnader bidrar till en bättre 
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miljö. På liknande sätt skulle hållbarhetsvärdet i att dela med sig av outnyttjade kontorsytor under 

arbetstid kunna skyltas med hos både fastighetsägare och stora förstahandshyresgästaktörer, för 

att uppnå social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.  

 

Förstahandshyresgäster kommer alltså alltid följa med utvecklingen av delningsekonomi i form 

av nya och bättre tjänster för effektivare användning av kontorsytor. Bland annat enkätsvaren 

från förstahandshyresgäster pekar på att andrahandsuthyrning via en förmedlingstjänst kommer 

utbudsmässigt öka i en större utsträckning till följd av tjänster som Workaround. Å andra sidan 

är det intressant hur efterfrågan, alltså andrahandshyresgäster, står i förhållande till detta. Dessa 

andrahandshyresgäster är svåra att kategorisera och lokalisera på kontorsmarknaden, men det är 

uppenbart att plattformar som Workaround är en dragningskraft. Det är dock tydligt att dessa 

andrahandshyresgäster kan hittas hos kontorshotell, och därmed skulle kunna vara potentiella 

nyttjare av de outnyttjade ytor som erbjuds av förstahandshyresgäster via förmedlingstjänster.  

 
Med detta menas alltså att både kontorshotell och förmedlingstjänster delar på samma typ av 

andrahandshyresgäster, speciellt de mindre företag som är i en expansionsfas och söker flexibla 

hyreskontrakt. Det ska tilläggas att det även finns kontorshotell som äger sina fastigheter, vilket 

även gör deras förstahandshyresgäster till potentiella användare av förmedlingstjänster.  

Det har visat sig, enligt Hegelund, att det finns ett stort intresse för att använda sig av deras 

tjänst, från just småföretagande andrahandshyresgäster. En möjlig förklaring till detta kan vara 

skillnaden på utbud och flexibilitet, till skillnad från kontorshotell. I jämförelse med tjänster som 

Workaround, så finns det motsättningar i att hyra genom kontorshotell. En sådan motsättning är 

framförallt att kontorshotell antingen är förstahandshyresgäster eller fastighetsägare, medan 

Workaround bara är en förmedlare i uthyrningsprocessen. Detta innebär att Workaround har 

potential till ett större utbud på kontor från många olika verksamheter, och kontorshotellen är 

begränsade till sina egna. I sin tur leder detta till att andrahandshyresgäster har en större chans 

att hyra en kontorsyta som passar deras önskemål, via en förmedlingstjänst. 

 
En annan motsättning skulle kunna vara konceptet med ”paketpris” vid hyrning genom 

kontorshotell. I detta paket ingår exempelvis receptionsservice och andra basala kontorstillbehör 

som oftast karaktäriserar en kontorslokal. I sin tur leder det till högre hyra. 

Förmedlingstjänsterna är betydligt mer flexibla, där andrahandshyresgäster har möjlighet att 

både utesluta service som de inte behöver och därmed välja ett billigt kontorsalternativ. Det 

finns även en större möjlighet till att välja lokalisering av sitt kontor, som kan vara positivt ur 

exempelvis transport- och kommunikationssynpunkt. 
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6.1.4	  Är	  förmedlingstjänster	  för	  andrahandsuthyrning	  en	  konkurrent	  till	  

kontorshotell?	  

Det här arbetet utgick från att kontorshotell, traditionellt sett, har erbjudit den mest flexibla 

typen av hyreskontrakt på kontorsmarknaden.  

 
I och med att digitaliseringen och delning i allmänhet har fått en stor inverkan med internets 

utveckling, så har en ny idé i form av andrahandsuthyrning via förmedlingstjänst vuxit fram. 

Därmed har ett nytt flexibelt alternativ blivit tillgängligt.  

 
Som nämnts i 6.1.3 så finns det skillnader utifrån fastighetsägande vad gäller dessa två typer av 

tjänster. Dels finns det kontorshotell som antingen är förstahandshyresgäster eller 

fastighetsägare, dels finns det förmedlingstjänster som inte är något av det utan endast förmedlar 

mellan hyresgäster. Detta är en fundamental skillnad att ta hänsyn till, då det troligen innebär att 

en konkurrenssituation inte har något fäste. Vidare menar Hegelund att kontorshotell, främst 

utifrån marknadsföringssyfte, använder deras förmedlingstjänst för att hitta fler hyresgäster. 

Detta betyder att skillnaden är tydlig och att en konkurrens därför inte finns. 
 

6.1.5	  Finns	  det	  några	  juridiska	  problem	  med	  att	  hyra	  ut	  delar	  av	  kontor	  via	  

förmedlingstjänst?	  

I dagsläget är den enda förmedlingstjänsten, som har etablerat sig på den svenska och i 

synnerhet Stockholms kontorsmarknad, Workaround. Tjänsten började erbjudas i april 2015, 

vilket innebär förmedlingstjänster bör ses som otillräckligt prövade. Det betyder att några större, 

eller många till antalet, problem inte har blivit synliga.  

 
Trots det så ser vi att andrahandsuthyrning i nuläget, utifrån det juridiska perspektivet, endast 

kan ske maximalt nio månader i taget med tanke på det indirekta besittningsskyddet. Detta om 

det inte avtalats bort i en särskilt upprättad handling som i regel behöver godkännas av 

hyresnämnden. 

 
Slutligen uppmärksammar flera fastighetsägare i enkäten att momsfrågan är något som ska 

hanteras, för att de ska kunna se andrahandsuthyrning som ett alternativ. Det finns idag ett 

avancerat regelverk för hur stor del av kontorsverksamheten som får vara momsbefriad, vilket 

försvårar en potentiell uthyrning i andrahand. 
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6.2	  Metodkritik	  
	  

Intervjun med Workaround var semistrukturerad, vilket gjorde att en stor mängd information 

mottogs, vilket blev en grundstomme som blev användbar i andra delar av arbetet. Detta ledde 

till en skriftlig intervju med Tenant & Partner, som frågorna konstruerades utifrån. Trots att vi 

upplevde att intervjun med Workaround gav oss mycket information, så hade en 

semistrukturerad intervju med Tenant & Partner naturligtvis kunnat ge ytterligare information. 

Även enkäten till förstahandshyresgästerna byggdes upp av intervjun med Workaround. 
 

Enkäten till förstahandshyresgäster, som konstruerades genom SurveyMonkey, pilottestades 

innan det slutliga utskicket gjordes redo för att behärska tjänsten och förbättra frågorna som 

ställdes. Detta, ihop med att företagen ringdes upp i förväg för att hitta lämpliga personer som 

kunde svara på frågorna, ledde till att de svar som erhölls bör ses som representativa och bra.  

 
Enkäten till fastighetsägare, som även den gjordes genom SurveyMonkey, pilottestades inte. De 

svar som mottogs ansågs vara tillräckligt tillfredsställande för arbetet.   

 
6.3	  Källkritik	  
Arbetet har refererat till flera litterära källor och Internetkällor. Källorna har gett de svar som 

önskats, och ingen av dem bedöms hålla otillräcklig kvalité. Utifrån en partisk synvikel skulle 

möjligtvis Workaround och den information de gett, både från intervjuer, artiklar och deras egna 

hemsida, vara mer subjektiv än de övriga källorna. De kan antas ha kommersiell nytta av att 

tjänsten framstår som attraktiv. Med tanke på den knappa informationen om förmedlingstjänster 

överlag, så kände vi oss tvungna att använda oss av Workaround som den mest trovärdiga källan 

och rösten från förmedlarhåll.  

 
Den andra intervjun, med fastighetskonsulten David Lundkvist från Tenant & Partner, skedde 

via mejl, vilket gjorde att följdfrågor inte kunde besvaras direkt. En viktig del av den 

kommunikation som sker mellan människor är kroppsspråk, vilket i detta fall blev omöjligt att 

tyda. Lundkvist är en hyresgästrådgivare, och frågorna var riktade mot just 

förstahandshyresgäster, därför tror vi att han tog en objektiv ställning i sina svar. 

 
Det ska även tilläggas att de viktigaste källorna är från 2015-2016, vilket bör anses som väl 

uppdaterade. Den källan som har varit en av de fundamentala grunderna från arbetet, Stockholm 

stads studie ”Nu gäller det att hänga med!”, publicerades i april 2016. 
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Utifrån enkätsvaren från förstahandshyresgäster, så var det enda problemet att inte få svar på 

deras kontorsstorlek eller antalet anställda. Detta trots att båda frågorna gjordes obligatoriska i 

enkäten. Det ska dock tilläggas att dessa uteblivna svar inte blev några större hinder för arbetet, 

med tanke på övriga svar. 

 

Genom att enkäten skickades till både små och stora konsultbolag, så gav svaren en tydlig bild 

över de potentiella nyttjarna av förmedlingstjänster för andrahandsuthyrning. 

 
Ett eventuellt problem som upptäckts i efterhand, är fråga nummer åtta i enkäten: ”Skulle ni 

vara intresserade av att använda er av en förmedlingstjänst för uthyrning av outnyttjad yta där 

ni får störst del av hyresintäkten om ni fick hjälp med det administrativa etc.?”. Denna fråga 

skulle kunna misstolkas och uppfattas på två olika sätt; att vara intresserad av uthyrning idag 

eller när som helst. Det här bör dock inte ha lett till någon större inverkan på antalet ja- eller nej-

svar. 

 
Den andra enkäten skickades till fastighetsägare angående deras syn på andrahandsuthyrning 

överlag. I och med att arbetet till viss del bygger på studien ”Nu gäller det att hänga med” från 

Stockholm stad, så skickades enkäten till de medverkande företagen. Detta bör innebära att vi 

har fått mer välformulerade svar, då just de företagen har en förståelse för digitaliseringens 

påverkan på andrahandsuthyrning.  
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7.	  Avslutning	  
	  

7.1	  Slutsatser	  
Det har i detta arbete bekräftats att det i Stockholm finns en låg nyttjandegrad under kontorstid. 

Det går att dra paralleller mellan vakansen på kontorsmarknaden, som 2015 låg på 7.1 % och 

som visat en sjunkande trend de senaste åren, med den låga nyttjandegrad under kontorstid som 

uppskattas vara mellan 40-60 %. Dessa stora siffror indikerar på att det finns utrymme för 

förbättringar. Kombinationen av att uppmärksamhet har börjat riktas mot problemet, och att 

samhället blivit mer digitaliserat och delningsorienterat har lett till att en förmedlingstjänst som 

Workaround har skapats. 

 
Utifrån bifrågeställningarna går det att komma fram till slutsatsen att kontorsmarknaden överlag 

visar en nöjdhet över sina outnyttjade arbetsplatser, men att de förstahandshyresgäster som är 

missnöjda ser hinder för andrahandsuthyrning. Detta har lett till att de idag ser andra lösningar 

för sina outnyttjade kontorsytor än att främst hyra ut i andra hand. Lyckligtvis har dessa hinder 

uppmärksammats av en förmedlingstjänst för kontorsuthyrning.  

 
Det kan fastställas att en sådan tjänst har många av de lösningar på de hinder som både mindre 

och större förstahandshyresgäster upplever i samband med andrahandsuthyrning. Det enda 

rationella besväret är den rädsla som finns för att dela konfidentiell information. Vi anser att en 

”match-making”-process av en förmedlingstjänst idag, skulle kunna vara lösningen på detta. 

Utöver detta är det tydligt att en sådan tjänst svarar mot de hinder som har fått 

förstahandshyresgäster att avstå uthyrningar i andrahand, och att det bara är beteendemönster 

som annars står i vägen för en utveckling i frågan. Detta stärker argumentet ytterligare för att 

digitaliseringen troligen kommer bidra till en ökad omfattning av andrahandsuthyrningar, och 

därmed en lösning på låg nyttjandegrad under kontorstid. 

 
Många förstahandshyresgäster känner idag inte till någon förmedlingstjänst som bidrar med 

denna hjälp, då denna typ av tjänst bara har verkat i drygt ett år, vilket innebär att den kräver tid 

för etablering för en ökad omfattning av andrahandsuthyrningar i framtiden. Det har också 

insetts att förstahandshyresgäster har det största ekonomiska incitamentet i att dela sina 

outnyttjade ytor. Därför är de en viktig del i ytterligare uthyrningar på den plattform som en 

förmedlingstjänst erbjuder.  

 
Slutligen ser även förutsättningarna, utifrån det juridiska perspektivet, bra ut för en högre 

nyttjandegrad i framtiden. Detta trots att andrahandsuthyrningar, på grund av det indirekta 
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besittningsskyddet, kan vara svåra att genomföra om de är över nio månader långa, men som 

dock kan avtalas bort om det godkänns av hyresnämnden.  

 
Avslutningsvis kommer vi fram till slutsatsen på huvudfrågeställningen att andrahandsuthyrning 

via förmedlingstjänst, som ett resultat av digitaliseringen på kontorsmarknaden, leder till 

andrahandsuthyrningar i ökad omfattning och därmed påverkar den låga nyttjandegrad under 

kontorstid i positiv riktning. Det är tydligt att tjänsten har svar på många av de problem som 

förstahandshyresgästerna hittills har haft som anledning till att inte hyra ut i andra hand, trots att 

lönsamhetsfrågan kan få de större företagen att se andrahandsuthyrning som betydelselöst. Detta 

tillsammans med det intresse som både mindre och större företag visar, talar starkt för en högre 

nyttjandegrad på framtidens arbetsplatser under kontorstid.  
 

7.2	  Vidare	  arbete	  
Detta arbete fokuserar på de potentiella uthyrarna vid en andrahandsuthyrning, och uppfattar 

utbudet som den springande punkten. Därför vore det givande att titta närmare på den potentiella 

efterfrågan som finns, och undersöka närmare hur olika kundgrupper ser på fenomenet.  

 
Det vore också givande att skapa en fördjupad förståelse kring hur kortare 

andrahandshyreskontrakt förhåller sig till marknadshyresnivå, med tanke på den flexibilitet som 

uppstår, se avsnitt 2.3. I längden skulle detta kunna vara intressant att undersöka för att se hur 

stor påverkan detta skulle kunna ha vid värderingar av olika slag. 

 
Därtill vore det berikande att komma fram till lösningar på hur det går att skapa incitament för 

bland annat fastighetsägare, men också andra aktörer, för att de ska vara pådrivande i 

uthyrningsprocessen, för en bättre resursanvändning. Är det till exempel tvunget att göras 

lagändringar för att skapa ett ekonomiskt incitament, eller finns det lösningar inom ramen för 

rådande lagar och regler? Fastighetsägare poängterade själva att de ser momsfrågan som viktig i 

sammanhanget. Därför skulle det också vara nyttigt att fördjupa sig i detta komplicerade 

regelverk. 
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8.4	  Figurer	  
Framsida. AXELSSON & SALEH. 2016 

 
Figur 1. Stockholms kontorsmarknader. DTZ, 2012.  

http://dtz.se/sites/default/files/documents/DTZ%20Property%20Times%20Stockholm%20offi

ces%20Q4%202011_0.pdf 

(Hämtad 2016-05-13) 

 
Figur 2. Vakansgraden på Stockholms kontorsmarknad 09-15. JLL 

 
Figur 3. Kontorsstock, vakansgrad och prime-hyra i Stockholm. JLL 

 
Figur 4. Normal hyreslängd i Norden. JLL 

 
Figur 5. Fråga 2: Vilken typ av kontor har ni? AXELSSON & SALEH. 2016. Bilaga 9.3. 

Stockholm. 

 
Figur 6. Fråga 4: Ungefär hur stor kontorsyta disponerar ert företag och hur många 

anställda är ni Stockholm? AXELSSON & SALEH. 2016. Bilaga 9.3. Stockholm. 

 
Figur 7. Fråga 5: Hur stor andel av er kontorsyta skulle du uppskatta brukar stå outnyttjad 

under en vanlig arbetsdag? AXELSSON & SALEH. 2016. Bilaga 9.3. Stockholm. 

 
Figur 8. Fråga 6: Är ni nöjda med nuvarande nyttjandegrad? AXELSSON & SALEH. 2016. 

Bilaga 9.3. Stockholm. 

 
Figur 9. Fråga 7: Känner ni till någon förmedlingstjänst som har till syfte att hjälpa till med 

att hyra vidare ut outnyttjade kontorsytor? AXELSSON & SALEH. 2016. Bilaga 9.3. 

Stockholm. 

 
Figur 10. Fråga 8: Skulle ni vara intresserade av att använda er av en förmedlingstjänst för 

uthyrning av outnyttjad yta där ni får störst del av hyresintäkten om ni fick hjälp med det 

administrativa etc.? AXELSSON & SALEH. 2016. Bilaga 9.3. Stockholm. 

 
Figur 11. Förhållandet mellan nöjdhet och outnyttjad kontorsyta. AXELSSON & SALEH. 

2016. 
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Figur 12. Andelen missnöjda med nuvarande nyttjandegrad och deras intresse av 

andrahandsuthyrning via en förmedlingstjänst. AXELSSON & SALEH. 2016. 

 
Figur 13. Förhållandet mellan intresse av andrahandsuthyrning via en förmedlingstjänst och 

dess outnyttjade kontorsyta. AXELSSON & SALEH. 2016. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



57  

9.	  Bilagor	  

	  

9.1	  Enkätfrågor	  
Enkät till förstahandshyresgäster: 

 

Hej!  

 
Vi är två studenter från KTH som skriver ett kandidatarbete om nyttjandet av ytor på 

kontorsmarknaden. Vårt mål och syfte är att analysera hur ytorna i Stockholm används idag för att få 

en inblick i hur kontorsytorna kan utvecklas i sin användning. Om ni vill ta del av vårt slutförda arbete 

så kan ni skicka tillbaka ett mail med denna begäran. 

 
Vi vore väldigt tacksamma om ni kunde svara på denna korta enkät på 8 frågor som tar max 4 minuter 

att svara på. 

 
Frågorna i enkäten handlar framförallt om er kontorsverksamhet. Vi vill även vara tydliga med att 

detta är en totalt anonym enkät!! 

 
Med vänlig hälsning 

Birger Axelsson, Ari Saleh 

* Obligatorisk 

 
1. Vilket slags företag är ni? 

 
2. Vilken typ av kontor har ni? 

• Cellkontor 

• Kontorslandskap 

• Aktivitetsbaserat kontor 

• Annat 

 
3. Hur tror du majoriteten av de anställda upplever kontorsmiljön utifrån ljusinsläpp, akustik, 

inredning och utrymme? 

• Mycket bra 

• Ganska bra 

• Ganska dålig 

• Mycket dåligt 
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4. Ungefär hur stor kontorsyta disponerar ert företag och hur många anställda är ni? * 

 
5. Hur stor andel av er kontorsyta skulle du uppskatta brukar stå outnyttjad under en vanlig arbetsdag? 

* 

• 0-20% 

• 21-40% 

• 41-60% 

• 61-80% 

• 81-100% 

 
6. Är ni nöjda med nuvarande nyttjandegrad? 

• Ja 

• Nej 

 
7. Känner ni till någon förmedlingstjänst som har till syfte att hjälpa till med att vidare hyra ut 

outnyttjade kontorsytor? 

• Ja 

• Nej 

 
8. Skulle ni vara intresserade av att använda er av en förmedlingstjänst för uthyrning av outnyttjad yta 

där ni får störst del av hyresintäkten om ni fick hjälp med det administrativa etc.? 

• Ja 

• Nej (utveckla gärna) 

Enkät till fastighetsägare: 

Hej!  

 
Vi är två studenter från KTH som skriver ett kandidatarbete om delningsekonomi på 

kontorsmarknaden i Stockholm. Vi fokuserar på nyttjandegraden under kontorstid, där vi ser 

andrahandsuthyrning som en möjlig lösning på den låga nyttjandegrad som hyresgäster ofta har under 

kontorstid. Vi skulle väldigt gärna vilja ha er, som fastighetsägare, syn på andrahandsuthyrning. Med 

anledning av att ni som företag medverkade på seminariet och studien ”Nu gäller det att hänga med” 

av Stockholm Stad, så har vi därför sammanställt några frågor som kommer nedan.  

    

1. Vad är er uppfattning av vad era förstahandshyresgäster gör när de märker att de har outnyttjade 

kontorsytor?  

2a. Hur ställer ni er till andrahandsuthyrning?  

2b. Hur ställer ni er till andrahandsuthyrning där ni inte  får ta del av ytterligare hyresintäkter?  
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3. Hur vanligt är det med byte av era kontorslokaler pga. att man vill ha mindre lokal?  

4. Ställer ni krav på era kunders nyttjandegrad?   

  

Tack på förhand!  

Med vänlig hälsning Ari Saleh  och Birger  Axelsson 

9.2	  Intervjufrågor	  
Rikard Hegelund, Workaround. 

1a. Varför ska man använda sig av er tjänst? 

1b. Varför vänder sig inte förstahandshyresgäster till kontorshotell istället? 

2a. Vilka använder sig av er tjänst (både hyresgäst/hyresvärd)? 

2b. Var kommer bägge parter ifrån?  

2c. Hade de använt sig av något annat om inte er? I så fall vad, enligt er bedömning? 

3. Hur stor är marknaden för outnyttjade ytor i Stockholm? 

4a. Finns det missnöjda uthyrare?  

4b. Vad riktar sig missnöjet mot? 

5. Är det fler små än stora ytor som erbjuds genom tjänsten? 

6. Vilka ser ni som era konkurrenter? 

 

David Lundkvist, Tenant & Partner. 

1. Har ni några siffror på hur många omflyttningar som sker på grund av att man har ett för stort 

kontor? 

2. Vad är er uppfattning av vad förstahandshyresgäster gör när de märker att de har outnyttjade 

kontorsytor? 

3. Ses det som flexibelt att ha en stor yta? Eller vill man oftare omförhandla sina kontrakt på grund av 

låg nyttjandegrad? Eller söker man sig oftare till en helt ny, lite mindre, kontorslokal? 

4. Har ni några siffror (procent) på hur stor nyttjandegraden är på kontor i Stockholm? 

 

9.3	  Enkätsvar	  
Enkäten till fastighetsägare besvarades av följande: 

 
Akademiska hus 

Jan Kron, Fastighetschef på KTH 
 
Fabege 

Hanna af Sandeberg, Verksamhetsutvecklare 
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Jernhusen 

Vilhelm Isberg, Fastighetschef 
 
Kungsleden 

Sven Stork, Regionchef 

 
Skandia Fastigheter  

Markus Pfister, Fastighetschef 

 
Stena Fastigheter 

Johan Blomkvist, Uthyrare 

 
Vasakronan 

Eva Henriksson, Affärsområdeschef 

 
Enkäten till förstahandshyresgäster besvarades av följande: 

Företag 1 – Konsultföretag med 200 𝐦𝟐 och 14 anställda 

Företag 2 – Managementkonsultföretag med 740 𝐦𝟐  och 43 anställda 

Företag 3 – Konsultföretag med 110 𝐦𝟐  och x anställda* 

Företag 4 – Konsult- och utbildningsföretag med 360 𝐦𝟐  och 18 anställda 

Företag 5 – Konsultföretag med x m!  och x anställda* 

Företag 6 – Managementkonsultföretag med 350 𝐦𝟐  och 56 anställda 

Företag 7 – Managementkonsultföretag med 425 𝐦𝟐  och ca 20 anställda 

Företag 8 – Konsultföretag med 120 𝐦𝟐  och 15 anställda 

Företag 9 – Managementkonsultföretag med 250 𝐦𝟐 och 8 anställda 

Företag 10 – Konsultföretag inom samhällsplanering med 950 𝐦𝟐  och 60 anställda 

Företag 11 – Konsultföretag med 2400𝐦𝟐 och 200 anställda 

Företag 12 – Managemenetkonsulter med 312 𝐦𝟐 och 8 anställda 

Företag 13 – Finanskonsulter med 274 𝐦𝟐  och 28 anställda 

Företag 14 – Ingenjörskonsulter med 11 000 𝐦𝟐  och 550 anställda 

Företag 15 – Rekryteringskonsulter med 250 𝐦𝟐 och 8 anställda 

Företag 16 – Rekryteringskonsulter med 100 𝐦𝟐 och 8 anställda 

Företag 17 – IT-konsulter med 754  𝐦𝟐 och ca 60 anställda 

Företag 18 – Teknikkonsult inom samhällsbyggnad med 7500 𝐦𝟐  och 440 anställda 

Företag 19 – Revisions- och konsultföretag med ca 8 800𝐦𝟐 och 360 anställda. 

Företag 20 – Rekryteringskonsulter med 40 𝐦𝟐 och 8 anställda 

Företag 21 – Revisions- och rådgivningskonsulter med 2 000 𝐦𝟐  och 100 anställda 
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Företag 22 – Managementkonsulter med 600 𝐦𝟐  och x anställda* 

Företag 23 – Managementkonsulter med 564 𝐦𝟐  och 65 anställda 

*x innebär inget svar 
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