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Abstract	  
	  
The	  locations	  surrounding	  is	  a	  primary	  factor	  for	  office	  tenants	  when	  chosing	  space.	  What	  
makes	  the	  location	  attractive,	  however,	  depends	  on	  a	  number	  of	  factors	  for	  instance	  the	  
office	  tenants'	  individual	  preferences.	  This	  thesis	  aims	  to	  explain	  how	  an	  area	  and	  it’s	  
surrounding	  office	  buildings	  are	  affected	  by	  the	  establishment	  of	  a	  new	  commercial	  space.	  
Futhermore,	  we	  have	  more	  closely	  studied	  Mood	  Stockholm	  which	  is	  one	  of	  the	  newest	  and	  
most	  exciting	  commercial	  spaces	  in	  Stockholm.	  	  	  	  
	  
The	  area	  around	  Mood	  Stockholm	  was	  previously	  forgotten	  and	  lacked	  movement	  of	  people.	  
Even	  though	  the	  property	  is	  located	  in	  Stockholm	  CBD	  which	  generally	  has	  a	  high	  demand	  
and	  market	  rents,	  the	  property’s	  vicinity	  was	  not	  that	  attractive.	  
	  
The	  results	  of	  this	  study	  shows	  that	  the	  commercial	  space	  has	  brought	  life	  into	  the	  area	  by	  
bringing	  an	  increase	  of	  people	  and	  in	  turn	  a	  higher	  number	  of	  urban	  activities	  and	  services.	  
The	  general	  street	  environment	  has	  also	  been	  improved.	  It	  can	  therfore	  be	  concluded	  that	  
the	  commercial	  space	  has	  increased	  the	  area's	  attractiveness.	  
	  
The	  results	  also	  showed	  that	  the	  establishment	  of	  Mood	  Stockholm	  has	  increased	  the	  
activity	  and	  movement	  in	  the	  area.	  This	  in	  turn	  has	  created	  a	  safer	  environment	  in	  the	  
neighborhood.	  The	  establishment	  of	  the	  commercial	  space	  has	  also	  led	  to	  a	  higher	  demand	  
for	  office	  premises	  in	  the	  neighborhood	  and	  increased	  rent	  levels.	  It	  has	  also	  been	  found	  
that	  the	  area	  has	  gone	  from	  a	  level	  –B	  area	  to	  a	  level-‐A	  area	  which	  indicates	  an	  increased	  
willingness	  to	  pay	  a	  higher	  price	  for	  the	  rented	  space.	  The	  attractiveness	  of	  the	  area,	  
however,	  has	  also	  been	  affected	  by	  other	  factors	  where	  cooperation	  between	  property	  
owners	  in	  the	  area	  have	  been	  shown	  to	  have	  a	  significant	  impact	  on	  the	  area's	  development.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  



	  

	   3	  

Aknowledgement	  
	  
This	  thesis	  has	  been	  written	  during	  the	  spring	  semester	  2016,	  in	  order	  to	  obtain	  a	  Bachelor	  
of	  Science	  degree	  at	  the	  Department	  of	  Real	  Estate	  and	  Construction	  Management	  at	  the	  
Royal	  Institute	  of	  Technology	  in	  Stockholm.	  	  
	  
We	  wish	  to	  extend	  a	  big	  thank	  you	  to	  our	  supervisor	  Fredrik	  Brunes	  at	  the	  Department	  of	  
Real	  Estate	  and	  Construction	  Management,	  for	  his	  guidance	  and	  feedback	  during	  the	  entire	  
process.	  In	  addition,	  we	  would	  like	  to	  express	  our	  appriciation	  to	  Henry	  Gonza	  Muyingo	  at	  
the	  same	  institution	  for	  inspiring	  us	  and	  for	  contribiuting	  with	  his	  knowledge	  during	  the	  
work.	  
	  
Finally	  we	  would	  like	  to	  express	  deepest	  gratitude	  to	  the	  interviewees	  who	  received	  us	  with	  
great	  commitment,	  contributed	  with	  their	  expertise	  and	  made	  this	  study	  possible.	  
	  
Stockholm,	  June	  2016	  
Charlotte	  Ljungberg	  and	  Michelle	  Jeng	  
	  
	  
	   	  



	  

	   4	  

Examensarbete	   	  
	   	  
	   	  Titel	   Efterfrågan	  på	  kontorslokaler	  i	  närområdet	  

av	  en	  nyetablerad	  handelsplats	  
Författare	   Charlotte	  Ljungberg	  och	  Michelle	  Jeng	  
Institution	  	  	   Fastigheter	  och	  Byggande	  
Examensarbete	  Kandidatnivå	  nummer	   Nr.	  349	  
Handledare	  	   Fredrik	  Brunes	  
Nyckelord	   Mood	  Stockholm,	  CBD,	  kontorslokaler,	  

hyresgäster,	  attraktivitet,	  läge,	  efterfråga,	  
hyresnivåer	  

	   	  	  
Sammanfattning	  
	  
Ett	  läges	  egenskaper	  är	  en	  primär	  faktor	  vid	  val	  av	  lokalisering	  för	  kontorshyresgäster.	  Vad	  
som	  gör	  ett	  läge	  attraktivt	  beror	  dock	  på	  ett	  antal	  olika	  faktorer	  samt	  på	  
kontorshyresgästernas	  preferenser.	  Denna	  uppsats	  syftar	  till	  att	  undersöka	  hur	  ett	  område	  
och	  kringliggande	  kontorsfastigheter	  påverkas	  vid	  etablering	  av	  en	  ny	  handelsplats	  där	  Mood	  
Stockholm	  och	  dess	  närområde	  har	  studerats.	  	  
	  
Området	  runt	  Mood	  Stockholm	  var	  tidigare	  ett	  bortglömt	  kvarter	  som	  saknade	  liv	  och	  
rörelse.	  Trots	  att	  fastigheten	  är	  belägen	  i	  Stockholms	  CBD	  som	  generellt	  sett	  kännetecknas	  
av	  hög	  efterfråga	  och	  höga	  hyresnivåer,	  var	  närområdet	  tidigare	  inte	  så	  attraktivt.	  Resultatet	  
visade	  på	  att	  handelsplatsen	  har	  tillfört	  området	  ett	  ökat	  utbud	  av	  urbana	  verksamheter,	  
service	  och	  en	  förbättrad	  gatumiljö.	  Det	  kan	  således	  konstateras	  att	  handelsplatsen	  har	  höjt	  
områdets	  attraktivitet.	  
	  
Uppsatsen	  gör	  dessutom	  gällande	  att	  i	  och	  med	  etableringen	  av	  Mood	  Stockholm	  har	  
området	  tillförts	  liv	  och	  rörelse.	  Vilket	  i	  sin	  tur	  skapat	  en	  tryggare	  miljö	  i	  närområdet.	  
Etableringen	  av	  handelsplatsen	  har	  även	  lett	  till	  en	  högre	  efterfrågan	  på	  kontorslokalerna	  i	  
närområdet	  med	  bland	  annat	  ökade	  hyresnivåer	  som	  följd.	  Det	  har	  även	  konstaterats	  att	  
området	  har	  gått	  från	  ett	  B-‐läge	  till	  ett	  A-‐läge	  vilket	  tyder	  på	  en	  ökad	  betalningsvilja.	  Den	  
ökade	  attraktiviteten	  i	  området	  har	  dock	  visat	  sig	  bero	  av	  flera	  andra	  faktorer	  där	  samarbete	  
mellan	  fastighetsägare	  i	  området	  har	  visat	  sig	  ha	  en	  betydande	  inverkan	  på	  områdets	  
utveckling.	  	  
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1	  Inledning	  
Detta	  kapitel	  inleds	  med	  en	  kort	  bakgrund	  som	  mynnar	  ut	  i	  val	  av	  ämne.	  Bakgrunden	  följs	  av	  
en	  redogörelse	  för	  uppsatsens	  syfte	  och	  frågeställning.	  Vidare	  presenteras	  vilka	  metoder	  
samt	  avgränsningar	  som	  använts	  för	  att	  kunna	  besvara	  frågeställningen.	  
	  
1.1  	  Bakgrund	  	  
Stockholm	  ska	  bli	  den	  mest	  attraktiva	  storstadsregionen	  i	  Europa.	  Det	  är	  målet	  med	  RUFS	  
2010,	  den	  regionala	  utvecklingsplanen	  för	  Stockholmsregionen	  (Stockholms	  Läns	  Landsting,	  
2010).	  I	  planen	  framhävs	  vikten	  av	  att	  skapa	  goda	  förutsättningar	  för	  att,	  såväl	  stadens	  
invånare	  som	  företag	  i	  regionen,	  ska	  inspireras,	  utvecklas	  och	  trivas.	  	  
	  
I	  Stockholmsregionen	  är	  Stockholms	  innerstad	  den	  dominerande	  mittpunkten	  om	  man	  ser	  
till	  bland	  annat	  arbetsplatser,	  handel	  och	  nöjen	  (Stockholms	  Läns	  Landsting,	  2010).	  
Innerstaden	  är	  även	  den	  plats	  i	  regionen	  med	  starkast	  innovationsmiljö.	  Trots	  detta	  har	  på	  
senare	  tid	  stora	  företag,	  som	  exempelvis	  Swedbank	  valt	  att	  flytta	  betydande	  delar	  av	  sin	  
verksamhet	  till	  platser	  utanför	  innerstaden	  (Fastighetstidningen,	  2012).	  Dessa	  avflyttningar	  
kan	  tyda	  på	  förändrade	  preferenser	  hos	  kontorshyresgäster	  eller	  på	  att	  det	  idag	  råder	  stor	  
efterfråga	  på	  moderna,	  flexibla	  och	  effektiva	  kontorslokaler	  som	  är	  svåra	  att	  hitta	  i	  
innerstaden.	  Att	  ha	  i	  åtanke	  är	  dock	  att	  det	  även	  sker	  nyetableringar	  och	  omlokaliseringar	  i	  
citykärnan.	  Exempel	  på	  detta	  är	  nyetableringen	  av	  fler	  digitala	  och	  innovationsdrivna	  företag	  
i	  city	  som	  till	  exempel	  Google	  Entrepreneurs	  och	  iZettle	  (Fastighetsvärlden,	  2015;	  
Dagensindustri	  2015).	  	  	  
	  
Omstruktureringen	  i	  city	  innebär	  att	  många	  kvadratmetrar	  frigörs	  i	  Stockholms	  CBD	  vilket	  
torde	  lämna	  utrymme	  för	  utveckling	  av	  fastigheter	  och	  dess	  närområden.	  Framförallt	  kan	  
det	  vara	  av	  intresse	  att	  utveckla	  de	  kvarter	  som	  tidigare	  varit	  mindre	  attraktiva	  eller	  saknat	  
rörelse.	  Att	  utveckla	  dessa	  områden	  är	  i	  allra	  högsta	  grad	  att	  verka	  för	  en	  hållbar	  och	  trivsam	  
stadsmiljö,	  vilket	  även	  är	  ett	  av	  målen	  med	  regionplanen	  för	  Stockholm.	  	  
	  
Både	  staden	  och	  fastighetsägarna	  tjänar	  på	  förbättringar	  av	  ett	  område,	  därmed	  blir	  det	  
intressant	  att	  undersöka	  hur	  ett	  läge	  som	  tidigare	  inte	  varit	  särskilt	  attraktivt	  kan	  
uppgraderas	  och	  locka	  fler	  kontorshyresgäster.	  Att	  människor	  känner	  sig	  trygga	  i	  ett	  område	  
är	  enligt	  RUFS	  2010	  en	  förutsättning	  för	  att	  en	  region	  ska	  anses	  vara	  attraktiv.	  Det	  belyser	  
även	  Jane	  Jacobs	  i	  sin	  bok	  ”Den	  amerikanska	  storstadens	  liv	  och	  förfall”.	  Hon	  menar	  på	  att	  
om	  det	  finns	  liv	  och	  rörelse	  på	  en	  plats	  kommer	  den	  att	  kännas	  trygg,	  vilket	  gör	  platsen	  
attraktiv	  (Jacobs,	  2005).	  	  
	  
I	  Jacobs	  teori	  om	  en	  attraktiv	  stadsdel	  betonas	  även	  gatornas	  betydelse	  för	  stadens	  
utveckling.	  Enligt	  Jacobs	  måste	  förutsättningar	  skapas	  för	  att	  människor	  ska	  vilja	  vistas	  på	  
gatorna.	  Vilket	  görs	  genom	  att	  skapa	  mångfald	  och	  ett	  diversifierat	  utbud	  av	  till	  exempel	  
restauranger,	  butiker	  och	  bostäder	  inom	  ett	  och	  samma	  område.	  Detta	  gör	  att	  platsen	  blir	  
mer	  livlig	  under	  fler	  timmar	  på	  dygnet	  och	  skapar	  goda	  förutsättningar	  för	  att	  locka	  dit	  
människor.	  Det	  ger	  även	  allmänheten	  anledning	  att	  använda	  området	  som	  passage.	  
Människor	  i	  området	  skapar	  förutsättningar	  för	  att	  verksamheter,	  som	  service	  och	  butiker	  
ska	  vilja	  etablera	  sig	  där,	  vilket	  i	  sin	  tur	  ökar	  attraktiviteten.	  	  
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Stockholms	  stadskärna	  har	  på	  senare	  tid	  fått	  förändrade	  flödesmönster	  och	  även	  de	  mer	  
bortglömda	  kvarteren	  i	  innerstaden	  har	  fått	  liv.	  Ett	  exempel	  på	  denna	  typ	  av	  förändring	  i	  den	  
urbana	  miljön	  är	  Mood-‐kvarteren	  i	  Stockholm,	  som	  tidigare	  varit	  ett	  område	  som	  saknat	  liv	  
men	  som	  omvandlats	  till	  en	  mer	  levande	  och	  naturlig	  del	  av	  city	  (Fastighetsvärlden,	  2014).	  
Kvarteret	  har	  tidigare,	  trots	  att	  dess	  gator	  tillhör	  de	  mest	  centrala	  delarna	  av	  Stockholm	  varit	  
en	  ”död	  yta”	  i	  fråga	  om	  människoflöden,	  men	  nu	  förutspås	  det	  att	  Mood	  Stockholm	  kommer	  
att	  växa	  till	  ett	  helt	  nytt	  affärsområde	  (City	  i	  Samverkan,	  2015).	  
	  
Med	  anledning	  av	  vårt	  gemensamma	  intresse	  för	  handel	  väcktes	  intresset	  samt	  funderingen	  
kring	  vilken	  effekt	  utvecklingen	  av	  en	  ny	  handelsplats	  har	  på	  sin	  omgivning	  och	  framförallt	  
på	  fastigheterna	  i	  sitt	  närområde.	  Vi	  har	  därför	  i	  detta	  examensarbete	  valt	  att	  studera	  
området	  kring	  Mood	  Stockholm	  närmare.	  
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1.1.1	  Mood	  Stockholm	  
Mood	  Stockholm	  är	  en	  stor	  kontors-‐	  och	  handelsfastighet	  med	  en	  total	  yta	  på	  drygt	  43	  000	  
kvadratmeter,	  varav	  cirka	  30	  000	  kvadratmeter	  utgör	  kontor	  (AMF	  Fastigheter,	  u.å).	  
Fastigheten	  Oxen	  Större	  21,	  som	  Mood	  Stockholm	  ligger	  i	  idag,	  är	  lokaliserad	  i	  kvarteret	  
mellan	  Regeringsgatan	  och	  Norrlandsgatan	  i	  Stockholms	  innerstad.	  Se	  figur	  1.	  	  
	  
Fastigheten	  förvärvades	  av	  AMF	  Fastigheter	  år	  2005	  och	  var	  då	  en	  galleria	  vid	  namn	  
Salénhuset	  (Media	  AMF,	  2015).	  Gallerian	  erbjöd	  bland	  annat	  mindre	  butiker,	  restauranger	  
och	  en	  konferensanläggning	  samt	  parkeringsplatser	  i	  form	  av	  ett	  garage.	  Fastigheten	  hade	  
även	  på	  den	  tiden	  en	  kontorsyta	  där	  de	  fyra	  största	  hyresgästerna	  var	  H&M,	  Hagströmer	  &	  
Qviberg,	  Riksgäldskontoret	  och	  Friskis	  &	  Svettis	  (Fastighetsvärlden,	  2005).	  	  
	  
Efter	  förvärvet	  inleddes	  en	  omfattande	  ombyggnation	  på	  initiativ	  av	  AMF	  Fastigheter	  som	  
resulterade	  i	  att	  konceptet	  Mood	  Stockholm	  stod	  klart	  år	  2012.	  Fördelen	  med	  byggnaden	  var	  
det	  geografiska	  läget	  men	  brister	  fanns	  gällande	  den	  mindre	  attraktiva	  gatumiljön	  
(fastighetnytt,	  2012).	  Målet	  och	  visionen	  med	  konceptet	  Mood	  Stockholm	  var	  att	  väcka	  liv	  i	  
det	  tidigare	  bortglömda	  kvarteret	  (AMF	  Fastigheter,	  u.å).	  Inspirationen	  till	  Mood	  Stockholm	  
har	  tagits	  från	  internationella	  hotell-‐lounger,	  flygplatser	  samt	  storstäders	  brokighet	  och	  
myller.	  Ambitionen	  var	  att	  skapa	  en	  naturlig	  mötesplats	  som	  tilltalar	  moderna	  och	  urbana	  
människor	  som	  är	  ute	  efter	  något	  mer	  än	  det	  traditionella	  köpcentrumet.	  Handelsytan	  Mood	  
Stockholm	  är	  idag	  uppdelad	  i	  tre	  våningar	  med	  totalt	  fem	  entréer	  som	  erbjuder	  ett	  60-‐tal	  
butiker	  och	  fem	  stycken	  restauranger.	  	  
	  

	  
Figur	  1–	  ”Översikt	  Mood	  Stockholm”	  (Hitta,2016).	  
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1.1.2	  Östra	  CBD	  
Mood	  Stockholm	  är	  beläget	  i	  Östra	  CBD	  som	  till	  stor	  del	  utgörs	  av	  stadsdelen	  Östermalm.	  Se	  
figur	  2.	  Kommunikationerna	  i	  området	  är	  tämligen	  goda.	  Det	  finns	  både	  starka	  kollektiva	  
förbindelser	  och	  större	  vägar,	  som	  Hamngatan	  och	  Birger	  Jarlsgatan,	  som	  löper	  genom	  
området.	  Till	  de	  kollektiva	  förbindelserna	  hör	  bland	  annat	  tunnelbanestationerna	  
Östermalmstorg,	  Kungsträdgården	  och	  Hötorget	  samt	  Stockholms	  centralstation	  som	  
angränsar	  till	  området.	  

Det	  finns	  flera	  restauranger	  och	  
butikslokaler	  i	  Östra	  CBD.	  Kungsgatan	  
och	  Biblioteksgatan	  är	  exempel	  på	  
butikstäta	  gator.	  Antalet	  
handelsplatser	  är	  även	  förhållandevis	  
stort	  då	  vi	  finner	  Nordiska	  kompaniet,	  
Sturegallerian,	  Gallerian	  och	  PK-‐huset	  i	  
området.	  Även	  mötesplatserna	  
Stureplan	  och	  Kungsträdgården	  ligger	  i	  
Östra	  CBD.	  
	  
Enligt	  den	  marknadsbedömning	  som	  
finns	  att	  tillgå	  på	  Datscha	  ligger	  
vakansgraden	  i	  området	  idag	  på	  5	  
procent	  medan	  hyresnivåerna	  bedöms	  
ligga	  mellan	  4300	  och	  5700	  kronor	  per	  
kvadratmeter	  och	  år.	  Enligt	  samma	  
källa	  utgör	  kontorslokaler,	  som	  är	  det	  
dominerande	  lokalslaget	  i	  området,	  
cirka	  80	  procent	  av	  lokalytan.	  

	  
1.2	  Syfte	  och	  frågeställning	  	  
Syftet	  med	  uppsatsen	  är	  att	  beskriva	  hur	  ett	  områdes	  attraktivitet	  och	  kringliggande	  
fastigheter	  påverkas	  av	  att	  en	  ny	  handelsplats	  etableras.	  Uppsatsen	  syftar	  även	  till	  att	  
redogöra	  för	  kontorshyresgästers	  preferenser	  vid	  val	  av	  lokalisering	  samt	  att	  utreda	  om	  
efterfrågan	  och	  hyresnivåerna	  på	  kontorsfastigheter	  i	  närområdet	  har	  påverkats	  av	  Mood	  
Stockholms	  etablering.	  	  
	  
1.3	  Begreppsförklaring	  
Nedan	  definieras	  några	  av	  de	  begrepp	  som	  används	  i	  denna	  uppsats.	  
	  
Mood-‐området:	  Syftar	  till	  området	  kring	  handelsplatsen	  Mood	  Stockholm.	  Närmare	  bestämt	  
gatorna;	  Regeringsgatan,	  Mäster	  Samuelsgatan,	  Norrlandsgatan,	  Jakobsbersgatan	  och	  
Malmskillnadsgatan.	  	  
	  
Lägesområden:	  Indelning	  av	  fastighetsbestånd	  efter	  geografiska	  marknadsområden	  i	  ABC-‐
lägen	  utifrån	  områdets	  attraktivitet	  (Objektvision,	  2016).	  	  

Figur	  2-‐	  	  “Områdeskarta,	  Östra	  CBD	  Stockholm”	  (Datscha,	  2016).	  
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A-‐lägen	  -‐	  	  kännetecknas	  som	  de	  mest	  attraktiva	  lägena,	  med	  störst	  efterfråga	  och	  som	  
genererar	  högst	  hyra	  per	  kvadratmeter.	  
B-‐lägen	  	  -‐	  	  genererar	  lägre	  hyra	  än	  A-‐lägen	  och	  är	  ofta	  tvärgator	  till	  huvudgator.	  
	  
CBD:	  Central	  business	  district	  refererar	  ofta	  till	  stadens	  affärsdistrikt	  och	  kan	  ses	  som	  
mittpunkten	  för	  kontor,	  handel	  och	  service	  i	  en	  stad	  (About,	  u.å).	  
	  
Vakansgrad:	  Vakansgraden	  är	  den	  procentandel	  av	  utbudet	  lokaler	  som	  för	  tillfället	  inte	  är	  
uthyrt	  (Geltner	  et	  al.	  2007).	  	  
	  
Driftnetto:	  Kapitalöverskott	  som	  uppstår	  efter	  att	  drift-‐	  och	  underhållskostnader	  samt	  
eventuell	  tomträttsavgäld	  har	  subtraherats	  från	  hyresintäkter.	  (Fastighetsekonomi	  och	  
fastighetsrätt	  med	  fastighetsnomenklatur,	  2015)	  
	  
1.4	  Avgränsningar	  	  
Uppsatsen	  syftar	  till	  att	  undersöka	  kontorsmarknaden.	  De	  hyresgäster	  som	  undersöks	  är	  
således	  kontorshyresgäster	  som	  bedriver	  verksamhet	  i	  kontorslokaler.	  
	  
I	  undersökningen	  har	  en	  begränsning	  inom	  Östra	  CBD	  gjorts.	  Med	  Oxen	  Större	  21	  som	  
mittpunkt	  har	  området	  inom	  en	  nära	  radie	  legat	  i	  fokus	  för	  studien,	  framförallt	  
Malmskillnadsgatan,	  Regeringsgatan,	  Jakobsbergsgatan,	  Mäster	  Samuelsgatan	  och	  
Norrlandsgatan.	  Intervjuer	  av	  fastighetsägare	  med	  ett	  fastighetsinnehav	  på	  detta	  
fokusområde	  har	  gjorts	  och	  enkätundersökningar	  har	  enbart	  skickats	  ut	  till	  hyresgäster	  i	  
detta	  område.	  	  	  
	  
Den	  geografiska	  avgränsningen	  har	  varit	  av	  yttersta	  vikt,	  då	  det	  undersökta	  området	  
angränsar	  till	  fastigheter	  och	  områden	  som	  eventuellt	  skulle	  kunnat	  haft	  en	  inverkan	  på	  
resultatet	  av	  undersökningen.	  	  
	  
2	  Teori	  
Detta	  kapitel	  redogör	  för	  de	  teorier	  som	  legat	  till	  grund	  för	  uppsatsen.	  Närmare	  bestämt	  
teorier	  om	  hur	  ett	  läges	  attraktivitet	  bedöms,	  effekten	  av	  samlokalisering	  samt	  teorier	  om	  
vad	  som	  skapar	  betalningsvilja	  för	  ett	  visst	  område.	  	  
	  
2.1	  Teori	  om	  läget	  

2.1.1	  Bedömning	  av	  ett	  läges	  attraktivitet	  
Som	  en	  del	  av	  en	  fastighetsvärdering	  görs	  en	  fastighetsbesiktning,	  som	  syftar	  till	  att	  utreda	  
vilka	  egenskaper	  en	  fastighet	  har	  som	  kan	  attrahera	  en	  viss	  typ	  av	  hyresgäst	  (Appraisal	  
Institute,	  2001).	  En	  utav	  egenskaperna	  som	  utreds	  är	  läget	  som	  närmare	  bestämt	  utreder	  
vad	  som	  gör	  att	  en	  geografisk	  plats	  anses	  vara	  bra.	  	  
	  
Vidare	  kan	  läget	  bedömas	  på	  följande	  tre	  nivåer:	  

•   Mikroläge	  
•   Närområde	  	  	  
•   Närområdets	  attraktivitet	  
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Mikroläget	  avser	  området	  närmast	  fastigheten.	  Torg	  och	  parker	  nära	  fastigheten	  är	  exempel	  
på	  vad	  som	  bedöms	  på	  denna	  nivå.	  Även	  närliggande	  gator	  är	  av	  intresse.	  Vid	  bedömning	  av	  
närområdet	  är	  en	  viktig	  parameter	  vilka	  aktiviteter	  som	  finns	  nära	  fastigheten.	  Där	  
framförallt	  service,	  typ	  av	  arbetsplatser	  och	  naturliga	  fördelar	  spelar	  in.	  För	  både	  mikroläget	  
och	  närområdet	  görs	  en	  bedömning	  av	  de	  parametrar	  som	  studeras.	  Till	  exempel	  hur	  
trafikerad	  gatan	  i	  fastighetens	  mikroläge	  är	  eller	  hur	  attraktiv	  parken	  är.	  Aktiviteterna	  som	  
finns	  i	  närområdet	  bedöms	  utifrån	  hur	  viktiga	  de	  är	  för	  hyresgästerna.	  
	  
På	  nivån	  närområdets	  attraktivitet	  utreds	  fastighetens	  lokalisering	  i	  förhållande	  till	  de	  mer	  
attraktiva	  lägena	  på	  orten.	  Stureplan	  i	  Stockholm	  utgör	  ett	  gott	  exempel	  på	  en	  sådan	  plats	  ur	  
handelssynpunkt.	  Vad	  det	  gäller	  kommunikation	  är	  Stockholms	  centralstation	  ett	  bra	  
exempel.	  Det	  blir	  vid	  denna	  bedömning	  intressant	  huruvida	  fastigheten	  är	  lokaliserad	  i	  en	  av	  
ortens	  mest	  attraktiva	  lägen	  eller	  inte.	  Om	  inte,	  blir	  det	  av	  intresse	  hur	  enkelt	  det	  är	  att	  ta	  
sig	  från	  fastigheten	  till	  en	  sådan	  plats.	  

2.1.2.	  Arkitektonisk	  kvalitet	  	  
I	  boken	  ”Vitruvius:	  Tio	  böcker	  om	  arkitektur”	  beskrivs	  arkitekturens	  grundprinciper	  med	  tre	  
ord;	  funktion,	  hållbarhet	  och	  skönhet.	  Enligt	  denna	  bör	  alla	  byggnader	  uppföras	  med	  hänsyn	  
till	  dessa	  grundprinciper	  för	  att	  uppnå	  god	  arkitektonisk	  kvalitet	  (Mårtelius,	  1989).	  
	  
Funktion	  avser	  att	  byggnaden	  är	  uppförd	  på	  ett	  sådant	  sätt	  att	  den	  lämpar	  sig	  för	  det	  
ändamål	  den	  är	  avsedd	  för.	  Byggnadens	  tillgänglighet	  är	  en	  funktionsaspekt.	  
Hållbarhetsaspekten	  syftar	  till	  kloka	  materialval	  och	  byggnadens	  beständighet.	  Medan	  
aspekten	  skönhet	  syftar	  till	  byggnadens	  estetik.	  Enligt	  Vitruvius	  är	  skönheten	  i	  en	  byggnad	  
fulländad	  om	  dess	  fysiska	  utseende	  är	  tilltalande	  för	  ögat,	  vilket	  uppnås	  genom	  symmetri	  i	  
byggnadens	  alla	  delar.	  
	  
De	  tre	  arkitektoniska	  kvaliteterna	  har	  sitt	  ursprung	  långt	  tillbaka	  i	  tiden,	  men	  är	  trots	  detta	  
högst	  relevanta	  för	  dagens	  stadsbyggande.	  Det	  går	  att	  tillämpa	  och	  till	  och	  med	  vidga	  dess	  
innebörder	  i	  dagens	  samhälle.	  Om	  vi	  ser	  till	  ett	  område	  kan	  bland	  annat	  följande	  faktorer	  
tillskrivas	  de	  olika	  aspekterna;	  	  	  
	  

•   Hållbarhet	  –	  Tryggheten	  i	  området,	  miljövänliga	  byggnader	  och	  material	  i	  området	  
samt	  närhet	  till	  rekreation.	  
	  

•   Funktion	  –	  Parkeringsmöjligheter	  i	  området,	  närhet	  till	  kommunikation,	  möjlighet	  att	  
ta	  sig	  till	  och	  från	  området,	  passage	  igenom	  området,	  möjlighet	  att	  utföra	  
nödvändiga	  ärenden	  i	  området	  samt	  säkerheten	  i	  området.	  	  
	  

•   Skönhet	  –	  material	  och	  detaljarbeten	  i	  området	  samt	  rörelsen	  i	  området.	  	  
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Figur	  3	  –	  ”Arkitektonisk	  kvalitet”	  

	  
2.2	  Teori	  om	  lokalisering	  

2.2.1	  Agglomerationsekonomier	  
Lokaliseringsekonomi	  
En	  lokaliseringsekonomi	  kännetecknas	  av	  att	  företag	  inom	  samma	  sektor	  lokaliserar	  sig	  i	  
närheten	  av	  varandra	  och	  bildar	  företagskluster	  (McCann,	  2013).	  Genom	  denna	  typ	  av	  
lokalisering	  uppstår	  en	  nytta	  för	  företagen.	  En	  fördel	  med	  samlokaliseringen	  är	  
kunskapsöverspillning	  som	  innebär	  att	  “tyst	  kunskap”	  blir	  ett	  informationsutbyte	  mellan	  
företagen.	  Genom	  detta	  får	  företagen	  i	  klustret	  snabbare	  tillgång	  till	  aktuell	  
branschinformation.	  Närheten	  till	  andra	  företag	  i	  samma	  bransch	  underlättar	  även	  vid	  
rekrytering,	  då	  tillgång	  till	  kunnig	  personal	  finns	  relativt	  lättillgängligt.	  Andra	  fördelar	  med	  
samlokaliseringen	  är	  att	  det	  finns	  möjlighet	  att	  dela	  på	  stödtjänster	  som	  till	  exempel	  
fastighetsförvaltning,	  vilket	  minskar	  kostnaden	  för	  det	  enskilda	  företaget.	  Eftersom	  
företagen	  i	  en	  lokaliseringsekonomi	  kan	  dra	  nytta	  av	  lokaliseringen	  anses	  de	  ha	  en	  relativ	  
fördel	  gentemot	  företag	  utanför	  agglomerationen.	  	  
	  
Urbaniseringsekonomi	  
En	  urbaniseringsekonomi	  beskriver	  hur	  företag	  verksamma	  i	  olika	  branscher	  drar	  nytta	  av	  att	  
lokalisera	  sig	  i	  närheten	  av	  varandra	  (McCann,	  2013).	  De	  flesta	  företagen	  är	  beroende	  av	  
understöd	  från	  andra	  tjänster	  som	  till	  exempel	  städnings-‐	  ,	  revisions-‐	  eller	  banktjänster.	  Det	  
kan	  även	  handla	  om	  restaurang-‐	  eller	  hotelltjänster	  som	  nyttjas	  av	  medarbetare.	  En	  
urbaniseringsekonomi	  kännetecknas	  av	  diversifiering	  som	  lockar	  företag	  till	  klustret.	  Att	  nya	  
företag	  ansluter	  till	  klustret	  är	  till	  fördel	  för	  de	  redan	  etablerade	  företagen,	  eftersom	  
kostnaderna	  för	  tjänsterna	  minskar	  i	  takt	  med	  att	  klustrets	  storlek	  ökar.	  

2.2.2	  360	  Degree	  brandning	  
Enligt	  den	  så	  kallade	  ”360	  degree	  branding”	  teorin	  är	  allt	  ett	  företag	  gör	  ur	  ett	  
marknadsföringsperspektiv	  (Blair	  et	  al.,	  2003).	  Företagets	  beslut	  och	  agerande	  blir	  därmed	  
en	  viktig	  del	  av	  marknadsföringen,	  där	  delar	  som	  kontorsutformning	  och	  val	  av	  lokalisering	  
är	  exempel	  på	  detta.	  Exempelvis,	  kan	  ett	  företag	  som	  sitter	  i	  Stockholms	  CBD	  i	  moderna	  och	  

Hållbarhet

SkönhetFunktion
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flexibla	  kontorslokaler	  spegla	  ett	  modernt	  och	  attraktivt	  företag.	  Medan	  motsatt	  intryck	  
förmodligen	  ges	  av	  ett	  företag	  som	  sitter	  i	  slitna	  lokaler	  i	  ett	  mindre	  attraktivt	  läge.	  
Kontorslokalerna	  blir	  därmed	  företagets	  ansikte	  utåt	  och	  kan	  på	  så	  sätt	  stärka	  företagets	  
image.	  
	  
2.3	  Teori	  om	  betalningsvilja	  

2.3.1	  Utbud	  och	  efterfråga	  
Utbudet	  och	  efterfrågan	  på	  kontorshyresmarknaden	  speglar	  den	  rådande	  hyresnivån	  på	  
marknaden	  (Geltner	  et	  al.	  2007).	  Det	  är	  fastighetsägarnas	  lokaler	  som	  utgör	  utbudet	  medan	  
efterfrågan	  styrs	  av	  kontorshyresgästerna.	  	  

Utbudet	  på	  fastighetsmarknaden	  kan	  ur	  ett	  kortare	  tidsperspektiv	  betraktas	  som	  konstant	  
vilket	  innebär	  att	  utbudskurvan	  betraktas	  som	  oelastisk.	  Detta	  beror	  på	  att	  både	  rivnings-‐	  
och	  byggprocessen	  tar	  tid.	  Vid	  en	  ökad	  efterfråga	  på	  en	  vara	  som	  tar	  lång	  tid	  att	  producera,	  
som	  fastigheter,	  stiger	  prisnivån	  istället	  för	  utbudet.	  Att	  utbudskurvan	  är	  oelastisk,	  förklarar	  
således	  att	  ökade	  hyresnivåer	  inte	  på	  kort	  sikt	  innebär	  en	  ökning	  i	  kontorsyta	  på	  marknaden	  
(Geltner	  et	  al.	  2007).	  	  	  

På	  den	  svenska	  lokalhyresmarknaden	  råder	  fri	  hyressättning	  (Regeringen,	  2004).	  Detta	  
tillsammans	  med	  utbudskurvans	  oelasticitet	  medför	  att	  en	  av	  de	  viktigaste	  faktorerna	  som	  
påverkar	  lokalhyran	  är	  efterfrågan.	  En	  ökning	  i	  efterfrågan	  på	  kontorslokaler	  medför	  i	  regel	  
ökade	  hyresnivåer	  (Geltner	  et	  al.	  2007).	  På	  samma	  sätt	  sjunker	  marknadshyran	  mycket	  
snabbt	  när	  efterfrågan	  sjunker	  vilket	  framförallt	  visar	  sig	  i	  form	  av	  högre	  vakanser	  och	  att	  
fler	  fastighetsägare	  erbjuder	  hyresrabatter	  till	  hyresgäster.	  När	  efterfrågan	  på	  kontorslokaler	  
däremot	  är	  hög	  är	  det	  till	  fördel	  för	  fastighetsägarna	  eftersom	  de	  då	  kan	  dra	  nytta	  av	  de	  
ökade	  marknadshyrorna.	  	  

2.3.2	  Bid-‐rent	  och	  betalningsvilja	  
Bid-‐rent	  modellen	  beskriver	  en	  verksamhets	  betalningsvilja	  för	  ett	  område.	  Grundprincipen	  
för	  modellen	  är	  ett	  transportekonomiskt	  synsätt,	  vilken	  utgår	  ifrån	  att	  verksamheter	  föredrar	  
att	  lokalisera	  sig	  så	  centralt	  som	  möjligt	  (Geltner	  et	  al.	  2007).	  Stadens	  centrum	  kan	  illustreras	  
med	  Stockholms	  CBD,	  som	  den	  mittpunkt	  som	  staden	  centrerar	  kring.	  Eftersom	  att	  ett	  
centralt	  läge	  antas	  generera	  en	  lägre	  transportkostnad	  medför	  det	  i	  sin	  tur	  en	  högre	  
betalningsvilja	  för	  marken.	  En	  så	  kallad	  bid-‐rent-‐kurva	  illustrerar	  därmed	  sambandet	  mellan	  
betalningsvilja	  och	  avstånd	  till	  centrum,	  där	  kurvan	  visar	  det	  högsta	  värdet	  en	  hyresgäst	  är	  
beredd	  att	  betala	  för	  marken	  i	  förhållandet	  till	  stadens	  centrum.	  Bid-‐rent-‐kurvan	  ser	  olika	  ut	  
för	  olika	  verksamheter	  eftersom	  att	  dess	  efterfråga	  inte	  är	  densamma.	  Kontor	  i	  ett	  citynära	  
läge	  genererar	  oftast	  högre	  hyra	  eftersom	  att	  faktorer	  som	  närhet	  till	  kund	  är	  en	  viktig	  
parameter.	  Även	  om	  teorin	  ger	  en	  något	  förenklad	  bild	  av	  den	  egentligen	  ganska	  komplexa	  
moderna	  staden	  så	  ger	  den	  en	  bra	  bild	  av	  de	  grundläggande	  principerna	  till	  varför	  ett	  
centralt	  kontorsläge	  genererar	  en	  högre	  betalningsvilja.	  
	  
2.4	  Sammanfattning	  teori	  
De	  teorier	  som	  redogjorts	  för	  tidigare	  i	  detta	  kapitel	  ligger	  till	  grund	  för,	  och	  kan	  användas	  
för	  att	  besvara	  två	  centrala	  frågor	  för	  denna	  studie.	  Avsnitten	  nedan	  sammanfattar	  vad	  det	  
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är	  som	  gör	  att	  efterfrågan	  på	  ett	  visst	  område	  ökar	  samt	  varför	  hyresnivån	  i	  ett	  område	  
stiger.	  

2.4.1	  Varför	  stiger	  efterfrågan?	  
Förbättringar	  i	  en	  fastighets	  mikroläge	  och	  närområde	  ökar	  attraktiviteten	  på	  området.	  Även	  
förbättringar	  och	  utveckling	  av	  attraktiva	  platser	  som	  är	  lättillgängliga	  från	  fastigheten	  kan	  
bidra	  till	  att	  läget	  förbättras.	  	  
	  
Den	  ökade	  attraktiviteten	  gör	  att	  kontorshyresgästerna	  på	  marknaden	  ändrar	  uppfattning	  
om	  läget	  vilket	  medför	  en	  ökad	  efterfråga	  på	  kontorslokaler	  i	  området.	  Det	  kan	  handla	  om	  
att	  fler	  företag	  etablerar	  sig	  i	  området,	  vilket	  gör	  att	  andra	  aktörer	  på	  marknaden	  uppnår	  
agglomerationsfördelar	  genom	  att	  också	  vara	  lokaliserade	  där.	  Det	  kan	  även	  bero	  på	  att	  fler	  
företag	  av	  en	  viss	  typ	  etablerar	  sig	  i	  området	  eller	  att	  området	  får	  ett	  positivt	  rykte	  som	  
företag	  vill	  bli	  förknippade	  med.	  Sammanfattningsvis	  är	  anledningen	  till	  att	  efterfrågan	  stiger	  
i	  ett	  område	  att	  det	  blir	  mer	  eftertraktat	  för	  hyresgästerna	  på	  marknaden	  att	  ha	  sin	  
kontorsverksamhet	  där,	  då	  de	  upplever	  att	  läget	  blivit	  mer	  attraktivt.	  	  

2.4.2	  Vad	  bestämmer	  hyresnivån?	  
När	  ett	  område	  ökar	  i	  attraktivitet	  kan	  fler	  hyresgäster	  tänka	  sig	  att	  betala	  mer	  för	  
kontorslokaler	  i	  området.	  Den	  ökade	  betalningsviljan	  i	  samband	  med	  en	  ökad	  efterfråga	  på	  
kontorslokalerna	  tenderar	  att	  höja	  hyresnivåerna	  i	  ett	  område.	  	  
	  
Högre	  hyresnivåer	  innebär	  ökade	  hyresintäkter	  till	  fastighetsägarna	  vilket	  genererar	  högre	  
driftnetton	  som	  i	  sin	  tur	  innebär	  högre	  fastighetsvärden.	  Högre	  fastighetsvärden	  i	  området	  
kan	  även	  detta	  ses	  som	  en	  attraktivitets	  höjande	  faktor.	  
	  
	  

	  
	  

Figur	  4	  –	  ”Sammanfattning	  teori	  ”	  

	  

Ökad	  
attraktivitet

Ökad	  efterfråga

Högre	  
hyresnivåer

Högre	  	  
fastighetsvärden
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3	  Litteraturstudie	  
Nedan	  redogörs	  för	  de	  examensarbeten	  och	  rapporter	  som	  studerades	  innan	  empirin	  
inleddes.	  Dessa	  klargör	  bland	  annat	  vilka	  faktorer	  som,	  utifrån	  kontorshyresgästers	  
perspektiv,	  gör	  att	  ett	  läge	  anses	  vara	  attraktivt.	  

	  
3.1	  Tidigare	  examensarbeten	  
I	  det	  tidigare	  examensarbetet	  “Arenastaden	  -‐	  en	  jämförande	  studie	  om	  attraktiva	  områden	  
för	  kontor”	  skrivet	  av	  Sofie	  Eriksson	  och	  Nicole	  Ferreira	  Sjöström	  undersöktes	  vilka	  faktorer	  
som	  gör	  att	  en	  stadsdel	  blir	  attraktiv	  som	  arbetsplats.	  För	  att	  utreda	  frågan	  användes	  en	  
fokusgrupp	  som	  datainsamlingsmetod.	  Deltagarna	  i	  fokusgruppen	  var	  unga	  och	  antingen	  
nyligen	  utexaminerade	  eller	  i	  slutskedet	  på	  sin	  utbildning.	  Författarna	  beskriver	  deltagarna	  
som	  en	  grupp	  ”som	  kommer	  att	  vara	  eftertraktade	  på	  arbetsmarknaden”.	  Det	  visade	  sig	  i	  
denna	  studie	  att	  arbetsplatsens	  läge	  är	  en	  primär	  faktor	  vid	  val	  av	  anställning.	  Vidare	  visade	  
det	  sig	  att	  områdets	  status,	  närhet	  till	  kommunikationer	  samt	  urbana	  verksamheter	  är	  
faktorer	  som	  skapar	  ett	  attraktivt	  område	  för	  kontor.	  Närservice	  och	  möjligheten	  till	  träning	  i	  
närområdet	  lyftes	  även	  fram	  som	  attraktiva	  fördelar	  i	  ett	  område.	  Möjlighet	  till	  umgänge	  
och	  nöje	  i	  direktanknytning	  eller	  i	  närområdet	  till	  arbetsplatsen	  visade	  sig	  även	  vara	  av	  stor	  
betydelse,	  där	  uteserveringar	  och	  barer	  ansågs	  vara	  extra	  fördelaktigt.	  Deltagarna	  menade	  
på	  att	  det	  var	  viktigt	  med	  rörelse	  i	  området	  och	  att	  även	  typen	  av	  människor	  som	  rör	  sig	  i	  
området	  har	  betydelse	  för	  hur	  platsen	  uppfattas.	  Det	  lyftes	  fram	  att	  det	  estetiska	  intrycket	  
har	  en	  stor	  betydelse	  samt	  att	  även	  i	  de	  centrala	  delarna	  så	  uppfattas	  bakgator	  oftast	  som	  
mindre	  trevliga	  än	  huvudgatorna.	  
	  
I	  ett	  annat	  examensarbete	  ”Efterfrågan	  på	  kontorslokaler	  i	  exklusiva	  lägen	  –	  en	  analys	  av	  
kontorshyresgästens	  val	  av	  lokalisering	  i	  Stockholms	  innerstad”	  skrivet	  av	  Joakim	  Bill	  och	  
Johan	  Rosén	  utreds	  kontorshyresgästers	  efterfråga	  på	  kontorsfastigheter	  i	  Stockholms	  
innerstad.	  I	  denna	  uppsats	  framkom	  det	  att	  de	  tillfrågade	  företagen,	  som	  alla	  var	  verksamma	  
i	  Stockholms	  CBD,	  ansåg	  att	  det	  var	  viktigt	  att	  förknippas	  med	  ett	  exklusivt	  område.	  
Undersökningen	  visade	  även	  på	  att	  en	  majoritet	  av	  de	  tillfrågade	  ansåg	  att	  lokaliseringen	  var	  
viktig	  för	  att	  kunna	  attrahera	  kompetent	  personal.	  Resultatet	  byggde	  bland	  annat	  på	  
enkätundersökningar	  med	  företag	  verksamma	  i	  det	  område	  som	  är	  intressant	  för	  denna	  
studie.	  
	  
Ytterligare	  ett	  examensarbete	  som	  är	  av	  intresse	  för	  denna	  uppsats	  är	  ”Hur	  
stadsbyggnadsprojektet	  Arenastaden	  påverkar	  befintliga	  och	  framtida	  
kontorsfastighetsvärden”	  skrivet	  av	  Lucas	  Stensö	  de	  Marie.	  Examensarbetet	  som	  syftade	  till	  
att	  besvara	  frågan	  om	  hur	  stadsbyggnadsprojektet	  Arenastaden	  påverkar	  befintliga	  och	  
framtida	  kontorsfastighetsvärden	  gör	  gällande	  att	  hyresnivåerna	  ökat	  kraftigt	  de	  senaste	  
åren	  samt	  att	  området	  gått	  från	  ett	  anonymt	  till	  ett	  välkänt	  område.	  Enligt	  uppsatsen	  tyder	  
mycket	  på	  att	  kontorshyresnivåerna	  kommer	  vara	  höga	  i	  området	  runt	  år	  2020.	  Till	  denna	  
utveckling	  ska	  enligt	  undersökningen,	  modernitet,	  gallerian	  Mall	  of	  Scandinavia	  och	  kluster	  
utgöra	  några	  utav	  de	  viktigaste	  faktorerna.	  	  	  
	  
	  



	  

	   17	  

	  
3.2	  Lägesfaktorer	  
I	  studien	  “Värdering	  av	  stadskvaliteter	  –	  betalningsvilja	  för	  kontor”,	  utförd	  på	  uppdrag	  av	  
Stockholms	  läns	  landsting,	  har	  betalningsviljan	  för	  kontor	  i	  Stockholmsregionen	  undersökts.	  
Studien,	  som	  utförts	  med	  en	  omfattande	  regressionsanalys,	  analyserar	  relationerna	  mellan	  
olika	  stadskvaliteter	  och	  betalningsviljan	  för	  kontor	  (Spacescape,	  2012).	  
	   	   	   	  
Det	  visade	  sig	  att	  fem	  variabler,	  som	  var	  och	  en	  hade	  en	  signifikant	  påverkan	  på	  
kontorshyran,	  kunde	  förklara	  90	  procent	  av	  hyresvariationerna	  mellan	  de	  analyserade	  
områdena.	  
	  
Nedan	  redovisas	  de	  fem	  variablerna	  som	  studien	  resulterade	  i	  samt	  vilken	  statistisk	  
information	  respektive	  variabel	  gav:	  
	   	  

•   Tillgänglighet	  med	  kollektivtrafik	  -‐	  Betalningsviljan	  ökar	  ju	  fler	  boende	  som	  når	  
området	  inom	  30	  min	  med	  kollektivtrafik.	  

•   Tillgång	  till	  urbana	  verksamheter	  -‐	  	  Betalningsviljan	  ökar	  ju	  fler	  restauranger,	  butiker	  
och	  entréer	  som	  finns	  inom	  1	  kilometers	  avstånd.	   	   	  

•   Modernitet	  –	  Kontorsområdets	  modernitet	  har	  betydelse	  då	  moderna	  lokaler	  ökar	  
betalningsviljan.	  	  

•   Kontorskluster	  –	  Högre	  hyresnivåer	  återfinns	  i	  områden	  där	  kluster	  med	  företag	  
inom	  typiska	  kontorsbranscher	  som	  juridik,	  ekonomi	  och	  konsulter	  finns.	  

•   Vakanser	  -‐	  Områden	  med	  hög	  vakansgrad	  kan	  utstråla	  dålig	  image	  för	  området,	  vilket	  
kan	  resultera	  i	  att	  kontorshyresgäster	  upplever	  området	  som	  oattraktivt.	  	  

	  

	  
Figur	  5	  –	  ”Lägesfaktorer”	  

Lägesfaktorer

Tillgänglighet	  
med	  

kollektivtrafik

Tillgång	  till	  
urbana	  

verksamheter

ModernitetKontorskluster

Vakanser
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4	  Metod	  	  
I	  detta	  kapitel	  beskrivs	  de	  vetenskapliga	  metoder	  som	  använts	  för	  att	  genomföra	  
undersökningen.	  Detta	  för	  att	  en	  kritisk	  bedömning	  av	  undersökningens	  resultat	  ska	  kunna	  
göras.	  	  

	  
4.1	  Tillvägagångssätt	  
Arbetet	  med	  denna	  uppsats	  inleddes	  med	  att	  studera	  tidigare	  skrivna	  examensarbeten	  och	  
rapporter.	  Som	  redogjorts	  för	  i	  föregående	  kapitel,	  var	  det	  främst	  uppsatser	  som	  rörde	  
ämnena	  läge,	  hyresgästers	  preferenser	  och	  handelsplatser	  som	  studerades.	  	  
	  
Det	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  teorin	  i	  uppsatsen	  har	  huvudsakligen	  varit	  facklitteratur	  inom	  
ämnet	  fastighetsekonomi	  och	  urbanekonomi.	  Information	  om	  respondenter	  och	  det	  
studerade	  området	  har	  hämtats	  från	  det	  aktuella	  fastighetsbolagets	  hemsida	  samt	  lämpliga	  
internetartiklar.	  	  
	  
För	  att	  genomföra	  undersökningen	  och	  besvara	  uppsatsens	  frågeställning	  har	  en	  kvalitativ	  
metod	  använts	  (Davidson	  och	  Patel,	  2011).	  Tre	  semistrukturerade	  intervjuer	  genomfördes	  
med	  personer	  verksamma	  i	  fastighetsbranschen	  som	  besitter	  den	  kunskap	  som	  ansågs	  
lämplig	  för	  ämnet	  som	  denna	  uppsats	  rör.	  För	  att	  få	  förståelse	  för	  handelsplatsen	  ansåg	  vi	  
det	  lämpligt	  att	  börja	  med	  att	  intervjua	  centrumchefen	  för	  Mood	  Stockholm	  som	  dagligen	  
arbetar	  med	  hyresgäster	  och	  handelsytan.	  Den	  andra	  intervjun	  gjordes	  med	  ansvarig	  för	  
affärsutveckling	  inom	  retail	  från	  samma	  fastighetsbolag	  och	  gjordes	  primärt	  för	  att	  ligga	  till	  
grund	  för	  empirin.	  För	  att	  inte	  få	  en	  allt	  för	  vinklad	  bild	  genomfördes	  en	  tredje	  intervju	  med	  
en	  respondent	  från	  ett	  annat	  fastighetsbolag.	  Samtliga	  intervjuer	  gjordes	  vid	  personliga	  
möten	  med	  respondenterna	  och	  spelades	  in	  för	  att	  sedan	  transkriberas.	  Frågorna	  som	  
ställdes	  till	  respektive	  respondent	  ses	  i	  rapportens	  bilagor.	  
	  
Ur	  ett	  källkritiskt	  perspektiv	  hade	  det	  varit	  önskvärt	  att	  intervjua	  fler	  fastighetsägare	  i	  
området.	  Att	  ha	  i	  åtanke	  är	  dock	  att	  det	  område	  som	  var	  av	  intresse	  för	  studien	  var	  litet,	  
vilket	  innebär	  att	  antalet	  fastighetsägare	  var	  begränsat.	  Ett	  medvetet	  val	  var	  att	  genomföra	  
åtminstone	  en	  utav	  intervjuerna	  med	  AMF	  fastigheter	  då	  de	  äger	  ett	  antal	  fastigheter	  i	  
området	  och	  har	  utvecklat	  handelsplatsen	  Mood	  Stockholm.	  En	  intervju	  med	  dem	  ansågs	  
fördelaktigt	  då	  det	  föregående	  borde	  innebära	  att	  de	  besitter	  goda	  analyser	  som	  kunde	  vara	  
till	  hjälp	  för	  att	  besvara	  uppsatsens	  frågeställning.	  
	  
För	  att	  få	  en	  djupare	  förståelse	  för	  hur	  hyresgästerna	  som	  verkar	  i	  området	  har	  påverkats	  av	  
handelsplatsens	  etablering	  gjordes	  en	  enkätundersökning.	  Denna	  skickades	  ut	  till	  ett	  antal	  
hyresgäster	  i	  närområdet.	  Dessvärre	  var	  svarsfrekvensen,	  som	  endast	  låg	  på	  11	  procent,	  för	  
låg	  för	  att	  användas	  som	  en	  del	  i	  empirin	  och	  resultatet	  från	  denna	  förkastades	  därför.	  
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5	  Empiri	  
I	  detta	  kapitel	  redovisas	  det	  material	  som	  framkommit	  under	  intervjuer	  med	  respondenterna	  
från	  de	  utvalda	  fastighetsbolagen.	  Det	  är	  främst	  det	  underlag	  som	  kan	  kopplas	  till	  
undersökningens	  syfte	  och	  frågeställning	  som	  lyfts	  fram	  i	  kapitlet.	  Kapitlet	  inleds	  med	  en	  kort	  
presentation	  av	  respektive	  fastighetsbolag.	  	  
	  
5.1	  Presentation	  av	  respondenter	  
AMF	  Fastigheter	  är	  ett	  av	  Sveriges	  största	  fastighetsbolag	  (AMF	  Fastigheter,	  u.å).	  De	  
förvaltar	  och	  utvecklar	  kontors-‐	  och	  handelsfastigheter	  för	  ett	  långsiktigt	  ägande.	  
Fastighetsbeståndet	  består	  till	  störst	  del	  av	  kontor	  och	  bolaget	  innehar	  fastigheter	  i	  
Stockholm	  och	  Sundbybergs	  kommun.	  AMF	  fastigheter	  har	  som	  vision	  att	  ”skapa	  stadsrum	  
där	  människor	  vill	  vara”	  (AMF	  Fastigheter,	  u.å).	  Detta	  gör	  de	  genom	  att,	  i	  sina	  projekt,	  arbeta	  
med	  hela	  kvarter	  runt	  omkring	  fastigheterna	  och	  på	  så	  vis	  skapa	  förutsättningar	  för	  ett	  
levande	  och	  attraktivt	  område.	  Ett	  exempel	  på	  detta	  är	  stadsrummet	  ”Urban	  Escape”	  som	  
utgör	  ett	  område	  på	  130	  000	  kvadratmeter	  som	  i	  skrivande	  stund	  utvecklas	  vid	  
Brunkebergstorg	  i	  Stockholms	  innerstad	  (Urban	  Escape,	  2014).	  	  
	  
Pembroke	  Real	  Estate	  är	  ett	  internationellt	  fastighetsbolag	  med	  en	  bred	  geografisk	  spridning	  
på	  sitt	  bestånd.	  Fastighetsinnehavet	  finns	  i	  USA,	  Japan,	  Australien	  och	  sex	  länder	  i	  Europa,	  
varav	  Sverige	  är	  ett	  (Pembroke	  Real	  Estate,	  u.å).	  Bolaget	  utvecklar	  fastigheter	  med	  ett	  
långsiktigt	  perspektiv,	  där	  fokus	  ligger	  på	  att	  utveckla	  högkvalitativa	  byggnader	  med	  
avseende	  på	  både	  design	  och	  funktion.	  Ett	  exempel	  på	  detta	  är	  byggnaden	  Mästerhuset	  som	  
ligger	  på	  Mäster	  Samuelsgatan	  i	  Stockholm	  och	  är	  klassificerad	  som	  ”Platinum”	  enligt	  
miljöcertifieringssystemet	  LEED	  (Masterhuset,	  2014).	  Fastigheten	  som	  färdigställdes	  år	  2015	  
av	  Pembroke	  Real	  Estate	  är	  drygt	  30	  000	  kvadratmeter	  och	  erbjuder	  hållbara	  och	  moderna	  
kontor	  samt	  restaurang	  (Fastighetsvärlden,	  2015).	  
	  
	  
Respondent	   Företag	   Titel	  
Annika	  Ljungberg	   AMF	  Fastigheter	   Centrumchef,	  Marknadsområdeschef	  
Frida	  Lampel	   AMF	  Fastigheter	   Affärsutvecklings	  ansvarig	  retail	  
Karl	  Sundholm	   Pembroke	  Real	  Estate	   Property	  Manager	  
	  

Tabell	  1-‐	  "Intervjuschema”

5.2	  Resultatredovisning	  	  
	  
Kontorshyresgäster	  preferenser	  vid	  lokalisering	  
Samtliga	  respondenter	  var	  överens	  om	  att	  läget	  är	  av	  största	  betydelse	  för	  
kontorshyresgäster.	  ”Läge,	  läge	  och	  läge	  är	  det	  som	  kontorshyresgäster	  är	  intresserade	  av”.	  
Det	  poängterades	  dock	  att	  läget	  inte	  bara	  är	  relaterat	  till	  city.	  Utan	  att	  mycket	  beror	  på	  
företaget	  i	  fråga.	  Det	  kan	  exempelvis,	  som	  en	  utav	  respondenterna	  nämnde,	  vara	  av	  stor	  vikt	  
var	  företagets	  kunder	  är	  lokaliserade	  eller	  var	  deras	  anställda	  bor.	  	  
Det	  framkom	  även	  att	  läget	  i	  innerstaden	  kännetecknas	  av	  närheten	  till	  shopping,	  närhet	  till	  
restauranger	  och	  närhet	  till	  kommunikationer	  för	  att	  lätt	  kunna	  ta	  sig	  till	  och	  från	  
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arbetsplatsen.	  Även	  närheten	  till	  kunder	  och	  till	  andra	  kontor	  ansågs	  vara	  en	  fördel	  med	  att	  
ha	  kontorslokaler	  i	  innerstaden.	  Vidare	  verkade	  de	  tillfrågade	  dela	  samma	  uppfattning	  om	  
att	  kontorshyresgäster	  generellt	  sett	  vill	  ha	  service,	  tillgång	  till	  bra	  restauranger	  och	  en	  
inspirerande	  miljö	  i	  närheten	  av	  kontoret.	  
	  
En	  av	  respondenterna	  talade	  om	  att	  denne	  tror	  att	  det	  som	  lockar	  företag	  till	  Mood-‐området	  
är	  närheten	  till	  kända,	  väletablerade	  och	  innovativa	  varumärken	  och	  branscher,	  eftersom	  
företag	  gärna	  vill	  förknippas	  med	  detta.	  Att	  dessutom	  kunna	  uträtta	  ärenden	  på	  lunchen,	  
utföra	  skönhetsrelaterade	  behandlingar	  eller	  träna	  ansåg	  denne	  vara	  en	  bidragande	  faktor	  
till	  att	  hyresgäster	  vill	  lokalisera	  sig	  i	  området.	  	  
	  
Det	  faktum	  att	  arbete	  och	  fritid	  tenderar	  att	  flyta	  ihop	  allt	  mer	  i	  dagens	  samhälle	  belystes	  av	  
en	  av	  respondenterna.	  Denne	  menar	  att	  det	  ställer	  krav	  på	  platsen	  eftersom	  det	  blir	  allt	  	  
viktigare	  att	  en	  plats	  kan	  ge	  förutsättning	  för	  att	  båda	  dessa	  delar	  skall	  kunna	  tillfredsställas.	  
Att	  skapa	  naturliga	  mötesplatser	  där	  till	  exempel	  avkoppling	  kan	  ske	  blir	  därför	  viktigt.	  	  
	  
Digitaliseringen	  i	  dagens	  samhälle	  blir	  allt	  mer	  påtaglig	  vilket	  bland	  annat	  visar	  sig	  i	  att	  nya	  
branscher	  växer	  fram.	  Trender	  som	  visar	  på	  att	  många	  företag	  i	  dessa	  branscher	  vill	  sitta	  i	  
absoluta	  citylägen	  och	  vara	  lokaliserade	  i	  närheten	  av	  varandra	  har	  noterats.	  Snabba	  
förändringar	  i	  dessa	  branscher	  gör	  att	  samlokaliseringen	  fungerar	  som	  ett	  verktyg	  för	  att	  
kunna	  samverka	  och	  skapa	  nätverk.	  Förändringar	  i	  de	  enskilda	  företagen,	  ofta	  i	  form	  av	  
snabb	  expansion,	  ställer	  även	  höga	  krav	  på	  flexibla	  kontor	  som	  nu	  blir	  allt	  viktigare	  menar	  en	  
av	  respondenterna.	  
	  
I	  övrigt	  framkom	  det	  i	  samtliga	  intervjuer	  att	  dagens	  kontorshyresgäster	  ofta	  efterfrågar	  
moderna	  kontor.	  En	  av	  respondenterna	  förklarade	  att	  den	  första	  advokatbyrån	  flyttade	  från	  
Stureplan	  till	  Vasagatan	  för	  cirka	  fem	  till	  sex	  år	  sedan	  och	  att	  denne	  trodde	  att	  flytten	  
förmodligen	  berodde	  på	  att	  arbetssättet	  på	  senare	  tid	  blivit	  annorlunda	  vilket	  gjort	  att	  
företag	  fått	  svårigheter	  att	  utveckla	  sina	  verksamheter	  i	  de	  äldre	  husen.	  Det	  framkom	  dock	  i	  
en	  av	  intervjuerna	  att	  många	  företag	  fortfarande	  är	  förtjusta	  i	  vackra	  byggnader.	  För	  några	  
företag	  relateras	  vackra	  byggnader	  till	  sekelskiftesbyggnader,	  som	  dessvärre	  är	  svåra	  att	  
göra	  yteffektiva.	  Sammanfattningsvis	  framgick	  det	  att	  kontorshyresgästernas	  preferenser	  
har	  förändrats	  och	  att	  det	  faktum	  att	  många	  kontorshyresgäster	  idag	  föredrar	  rymliga	  och	  
mer	  flexibla	  lokaler	  är	  anledningen	  till	  att	  många	  börjar	  söka	  sig	  till	  modernare	  fastigheter.	  	  
	  
Generellt	  om	  Mood	  Stockholm	  
Historian	  bakom	  projektet	  Mood	  Stockholm	  framkom	  under	  den	  ena	  intervjun	  med	  AMF	  
Fastigheter.	  Det	  hela	  började	  med	  att	  H&M	  som	  var	  dåvarande	  hyresgäster	  i	  fastigheten	  
bestämde	  sig	  för	  att	  flytta,	  de	  hyrde	  då	  cirka	  60	  procent	  av	  den	  totala	  lokalytan.	  Detta	  gjorde	  
att	  en	  plötslig	  och	  hög	  vakans	  uppstod	  med	  följdfrågan	  ”Vad	  gör	  vi	  nu?”.	  Området	  var	  inte	  
att	  anses	  som	  attraktivt	  och	  det	  var	  ingen	  plats	  som	  företag	  föredrog	  att	  etablera	  sin	  
verksamhet	  på.	  Platsen	  beskrevs	  som	  trist	  och	  att	  den	  hade	  en	  miljonprogramskänsla	  med	  
en	  mindre	  vacker	  loftgång	  vid	  Mäster	  Samuelsgatan.	  Det	  hade	  tidigare	  funnits	  ett	  
konferenscentrum,	  få	  kontor	  och	  någon	  enstaka	  restaurang.	  AMF	  fastigheter	  stod	  då	  i	  valet	  
och	  kvalet,	  att	  antingen	  fortsätta	  hyra	  ut	  men	  med	  låga	  hyresnivåer	  eller	  göra	  en	  stor	  
förändring	  i	  form	  av	  ett	  stort	  projekt.	  En	  radikal	  förändring	  skedde	  i	  hopp	  om	  att	  ändra	  
människors	  beteende	  och	  styra	  om	  flödena	  i	  innerstaden.	  De	  var	  medvetna	  om	  att	  de	  var	  
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tvungna	  att	  göra	  en	  unik	  handelsplats	  och	  inte	  ännu	  en	  galleria	  samt	  förändra	  platsen	  i	  
staden.	  
	  
Respondenten	  fortsätter	  att	  berätta	  att	  området	  tidigare	  hade	  upplevts	  som	  väldigt	  dött	  och	  
livlöst	  och	  att	  den	  även	  hade	  ett	  relativt	  dåligt	  rykte.	  Det	  geografiska	  läget	  i	  sig,	  beskrev	  
denne	  som	  väldigt	  bra,	  medan	  området	  som	  det	  var	  tidigare	  beskrevs	  som	  undangömt	  och	  
väldigt	  tråkigt.	  Projektet	  inleddes	  med	  att	  studera	  det	  traditionella	  flödet	  runt	  Kungsgatan,	  
Hamngatan,	  Biblioteksgatan	  och	  Drottninggatan.	  Det	  var	  framförallt	  av	  intresse	  att	  se	  hur	  
området	  kunde	  länkas	  samman	  med	  flödena	  runt	  omkring,	  från	  till	  exempel	  tunnelbanan	  vid	  
Hötorget	  ned	  mot	  Jakobsbergsgatan.	  ”Länken	  till	  Regeringsgatan	  har	  också	  varit	  viktig	  
eftersom	  att	  planen	  är	  att	  det	  ska	  bli	  en	  flaggskeppsgata”	  påpekades	  i	  intervjun.	  Idag	  är	  
gatan	  oplanerad	  och	  det	  finns	  inga	  direkt	  starka	  korsningar.	  Att	  Klarabergsgatan	  dessutom	  
ska	  bli	  bilfri,	  vilket	  förmodligen	  kommer	  innebära	  en	  förändring	  av	  biltrafiken	  området,	  är	  
ytterligare	  en	  positiv	  aspekt	  som	  nämndes.	  	  
	  
Områdets	  förändring	  
Att	  området	  har	  fått	  sig	  ett	  lyft	  till	  skillnad	  från	  hur	  det	  såg	  ut	  för	  några	  år	  sedan	  verkar	  vara	  
en	  åsikt	  som	  delas	  av	  samtliga	  tillfrågade.	  ”Livlöst	  och	  dåligt	  rykte”	  beskrevs	  platsen	  som	  
innan	  enligt	  en	  av	  respondenterna.	  En	  annan	  beskrev	  den	  som	  ”anonym	  och	  tråkig	  som	  nu	  
blivit	  en	  väldigt	  trevlig	  och	  bra	  plats	  i	  innerstaden”.	  	  
	  
Sedan	  handelsplatsen	  etablerats	  i	  området	  har	  gatumiljön	  och	  logistiken	  förbättrats.	  Det	  
bekräftades	  att	  man	  noterat	  en	  ökning	  av	  flödet	  på	  människor	  i	  området.	  Ett	  intressant	  
konstaterande	  var	  att	  antalet	  människor	  som	  använder	  området	  som	  passage	  har	  ökat.	  
Tidigare	  var	  det	  ovanligt	  att	  människor	  använde	  till	  exempel	  Malmskillnadsgatan	  för	  att	  
passera	  området,	  istället	  var	  det	  vanligt	  att	  man	  tog	  en	  omväg	  för	  att	  undvika	  det.	  Att	  
antalet	  människor	  som	  uppehåller	  sig	  i	  området	  har	  ökat	  tyder	  starkt	  på	  att	  trivselnivån	  ökat	  
och	  att	  områdets	  rykte	  har	  blivit	  bättre.	  ”Folk	  trivs	  och	  vill	  vara	  i	  området	  nu”	  säger	  en	  av	  
respondenterna	  som	  även	  menar	  på	  att	  den	  ökade	  trivseln	  och	  områdets	  status	  ger	  goda	  
förutsättningar	  för	  att	  företag	  skall	  vilja	  hyra	  kontorslokaler	  i	  området.	  Som	  ytterligare	  ett	  
tecken	  på	  att	  människor	  och	  till	  och	  med	  företag	  hellre	  vill	  vara	  i	  området	  nu	  än	  tidigare	  
nämndes	  att	  H&M	  nu	  har	  flyttat	  tillbaka	  en	  del	  av	  sin	  verksamhet	  till	  Mood-‐området.	  
	  
Samtliga	  respondenter	  tyckte	  att	  Mood	  Stockholm	  hade	  ökat	  attraktiviteten	  i	  området	  med	  
betoning	  på	  gatorna	  Malmskillnadsgatan,	  Jakobsbergsgatan,	  Norrlandsgatan	  och	  
Regeringsgatan.	  Ut	  mot	  Mäster	  Samuelsgatan	  där	  Klaratunneln	  finns	  har	  Mood	  Stockholm	  
ingen	  direkt	  verksamhet.	  Här	  har	  det	  faktum	  att	  den	  gamla	  loftgången,	  som	  tidigare	  fanns	  
där,	  tagits	  bort	  varit	  en	  bidragande	  faktor	  till	  ökad	  attraktivitet.	  Att	  Mästerhuset	  är	  
lokaliserat	  på	  Mäster	  Samuelsgatan	  är	  också	  en	  bidragande	  faktor	  till	  den	  ökade	  
attraktiviteten	  på	  gatan	  eftersom	  antalet	  aktiviteter	  och	  rörelsen	  på	  gatan	  har	  ökat.	  
Dessutom	  är	  byggnaden	  ”platinum-‐klassad”	  enligt	  miljöcertifieringssystemet	  LEED	  och	  har	  
ett	  tilltalande	  yttre	  i	  form	  av	  en	  fasad	  av	  natursten	  och	  en	  exklusiv	  entré.	  Det	  faktum	  att	  en	  
exklusiv	  byggnad	  tillförts	  området	  har	  även	  höjt	  attraktiviteten	  på	  gatan.	  	  
	  
Det	  betonas	  av	  samtliga	  respondenter	  att	  kvälls-‐	  och	  nattaktiviteter	  gör	  staden	  trevligare	  
och	  säkrare.	  Att	  fler	  verksamheter	  håller	  öppet	  längre	  på	  kvällarna,	  är	  därför	  att	  föredra.	  
”Med	  varje	  restaurang	  kommer	  det	  till	  exempel	  en	  ordningsvakt	  och	  mycket	  folk	  i	  omlopp”	  
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säger	  en	  av	  respondenterna.	  Det	  har	  konstaterats	  att	  det	  idag	  är	  fler	  människor	  som	  rör	  sig	  i	  
området	  under	  kvällstid,	  vilket	  har	  gjort	  området	  tryggare.	  Restauranger	  som	  finns	  i	  Mood	  
Stockholm	  har	  även	  kommit	  ut	  på	  gatan	  i	  form	  av	  uteserveringar	  och	  takterrasser	  för	  att	  
skapa	  ytterligare	  liv	  och	  rörelse	  i	  gaturummet.	  Studerar	  vi	  restaurangen	  Boqueria,	  som	  finns	  i	  
Mood	  Stockholm	  och	  har	  en	  uteservering	  på	  Jakobsbergsgatan,	  så	  har	  denna	  sena	  
öppettider	  vilket	  bidrar	  till	  ett	  ökat	  flöde	  i	  området	  under	  kvällstid.	  Detta	  är	  enligt	  en	  av	  
respondenterna	  ett	  bra	  exempel	  på	  hur	  en	  restaurang	  bidrar	  till	  att	  skapa	  en	  tryggare	  plats.	  
En	  tryggare	  plats	  gör	  att	  fler	  vågar	  söka	  sig	  till	  området	  vilket	  även	  ger	  ett	  utmärkt	  underlag	  
för	  att	  både	  butiker	  och	  restauranger	  skall	  finna	  det	  lönsamt	  att	  etablera	  sig	  i	  området.	  Det	  
poängterades	  dock	  av	  en	  respondent	  att	  en	  plats	  blir	  bättre	  i	  och	  med	  att	  den	  är	  säker,	  men	  
att	  det	  däremot	  krävs	  mer	  för	  att	  platsen	  skall	  anses	  vara	  ”rolig”.	  Denne	  menar	  på	  att	  
kommers	  och	  restauranger	  i	  området	  är	  a	  och	  o.	  	  
	  
Vidare	  berättar	  de	  tillfrågade	  att	  de	  har	  arbetat	  väldigt	  mycket	  med	  belysning	  och	  på	  så	  sätt	  
byggt	  bort	  osäkra	  platser.	  En	  slutsats	  som	  kunde	  dras	  var	  att	  arbetet	  med	  att	  få	  ett	  annat	  
klientel	  att	  röra	  sig	  på	  gatorna	  bland	  annat	  handlar	  om	  att	  ta	  bort	  anledningen	  för	  otrevliga	  
element	  att	  röra	  sig	  i	  området.	  Ett	  annat	  sätt	  att	  höja	  ett	  områdes	  status	  på	  är	  att	  hålla	  rent	  
till	  exempel	  genom	  att	  ständigt	  tvätta	  fasader	  och	  sopa	  gator.	  
	  
Hur	  fastigheterna	  i	  Mood-‐området	  kan	  dra	  nytta	  av	  varandra	  
Det	  bekräftades	  i	  intervjuerna	  att	  kontorshyresgäster	  som	  sitter	  i	  Mood	  Stockholm	  utnyttjar	  
närheten	  till	  den	  service	  och	  mat	  som	  finns	  i	  närområdet,	  på	  samma	  sätt	  som	  att	  
kontorshyresgäster	  som	  inte	  har	  kontor	  i	  Oxen	  Större	  21	  utnyttjar	  det	  utbud	  som	  erbjuds	  
inne	  i	  Mood	  Stockholm.	  Detta	  ansåg	  samtliga	  respondenter	  vara	  väldigt	  positivt.	  Ju	  mer	  
verksamheter	  och	  ju	  tätare	  de	  är	  desto	  bättre	  blir	  området.	  Ett	  exempel	  på	  fastigheter	  som	  
kan	  dra	  nytta	  av	  varandras	  goda	  utbud	  är	  Mood	  Stockholm	  och	  Mästerhuset	  på	  Mäster	  
Samuelsgatan.	  
	   	  
AMF	  Fastigheter	  förklarade	  att	  de	  gärna	  investerar	  i	  kluster.	  Detta	  eftersom	  att	  de	  satsningar	  
de	  gör	  på	  en	  plats	  i	  ett	  område	  stimulerar	  en	  annan	  plats	  inom	  samma	  närområde.	  De	  ser	  till	  
området	  som	  helhet	  och	  köper	  gärna	  fler	  fastigheter	  i	  närområdet	  av	  en	  investering	  för	  att	  
objekten	  ska	  kunna	  dra	  nytta	  av	  varandra.	  ”Gör	  vi	  en	  stor	  investering	  som	  till	  exempel	  Mood	  
Stockholm	  så	  hämtas	  det	  igen	  i	  hela	  området.	  Man	  kan	  på	  så	  sätt	  räkna	  hem	  projektet	  på	  ett	  
större	  område	  vilket	  blir	  väldigt	  lönsamt.”	  förklarar	  en	  av	  respondenterna.	  
	  
Betalningsvilja,	  vakansgrad	  och	  efterfrågan	  i	  Mood-‐området.	  
Vi	  frågade	  respondenterna	  om	  vilka	  faktorer	  de	  ansåg	  skapar	  en	  högre	  betalningsvilja	  hos	  
kontorshyresgäster.	  Det	  framkom	  tydligt	  att	  det	  är	  läget	  som	  är	  en	  avgörande	  faktor.	  Ett	  
område	  som	  har	  ett	  högt	  flöde,	  närhet	  till	  kommunikationer	  samt	  ett	  brett	  utbud	  av	  
restauranger,	  butiker	  och	  service	  har	  faktorer	  som	  gör	  att	  ett	  läge	  attraktivt	  och	  det	  är	  även	  
detta	  som	  föredras	  av	  hyresgästerna.	  Andra	  faktorer	  som	  beskrevs	  ha	  en	  bidragande	  effekt	  
till	  ökad	  attraktivitet	  i	  ett	  område	  var	  bland	  annat	  kända	  varumärken	  och	  lyhörda	  
fastighetsägare	  som	  ligger	  i	  framkant.	  
	  
Två	  av	  respondenterna	  bekräftar	  att	  de	  uppmärksammat	  en	  stor	  skillnad	  gällande	  den	  ökade	  
betalningsviljan	  hos	  kontorshyresgästerna	  i	  och	  med	  etableringen	  av	  Mood	  Stockholm.	  
”Hyresgästerna	  i	  närområdet	  betalar	  gärna	  lite	  extra	  för	  att	  få	  tillgång	  till	  Mood	  Stockholms	  
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utbud”	  berättar	  den	  ena.	  Det	  är	  konstaterat	  att	  kontorshyresnivån	  direkt	  steg	  efter	  
öppningen	  av	  handelsplatsen.	  Hyresnivån	  låg	  innan	  mellan	  cirka	  3	  800	  och	  4	  000	  kronor	  per	  
kvadratmeter,	  efter	  öppningen	  noterades	  en	  ökning	  av	  hyrorna	  till	  cirka	  5	  000	  kronor	  per	  
kvadratmeter	  och	  idag	  hade	  hyresnivåer	  på	  cirka	  6	  000	  kronor	  per	  kvadratmeter	  noterats.	  	  
	  
Vad	  det	  gäller	  vakansgrad	  framgick	  det	  att	  Mood	  Stockholm	  idag	  endast	  har	  en	  vakant	  yta	  på	  
cirka	  3	  procent	  vilken	  det	  råder	  stor	  efterfråga	  på.	  År	  2015	  låg	  den	  ekonomiska	  
uthyrningsgraden	  på	  hela	  fastigheten	  inklusive	  retail	  på	  99	  procent.	  Mästerhuset	  i	  
närområdet	  är	  dessutom	  fullt	  uthyrt	  idag	  enligt	  en	  av	  respondenterna.	  Det	  bekräftades	  av	  
AMF	  Fastigheter	  att	  en	  ökad	  efterfråga	  har	  skett	  på	  kontorslokalerna	  i	  närområdet	  efter	  
Mood	  Stockholms	  etablering,	  vilket	  de	  baserar	  på	  observationer	  ifrån	  de	  fastigheter	  de	  äger	  i	  
närområdet.	  	  
	  
Samarbete	  med	  andra	  fastighetsägare	  i	  närområdet	  
Samtliga	  respondenter	  betonade	  hur	  viktigt	  det	  är	  att	  arbeta	  med	  gaturummen	  i	  en	  stadsdel.	  	  
Stockholms	  stad	  erbjuder	  olika	  samarbetsgrupper	  där	  fastighetsägare	  kan	  gå	  ihop	  och	  arbeta	  
tillsammans	  i	  området	  för	  att	  bidra	  till	  en	  attraktivare	  miljö	  med	  bland	  annat	  fokus	  på	  olika	  
gator.	  
	  
Det	  framgick	  i	  de	  tre	  intervjuerna	  att	  fastighetsägare	  gärna	  förbättrar	  en	  fastighets	  
närområde	  när	  de	  investerar	  eftersom	  att	  även	  detta	  höjer	  kvaliteten	  på	  fastigheten,	  
samtidigt	  som	  det	  leder	  till	  förbättringar	  i	  omgivningen.	  Förbättringarna	  handlar	  om	  allt	  från	  
att	  förbättra	  närliggande	  allmänna	  ytor	  och	  byta	  trottoarer	  till	  att	  arbeta	  med	  beväxning.	  	  
	  
En	  av	  respondenterna	  talade	  om	  att	  det	  inom	  handel	  inte	  primärt	  handlar	  om	  konkurrens	  
mellan	  olika	  fastighetsägare	  utan	  att	  det	  finns	  ett	  stort	  utrymme	  för	  samarbete	  och	  
partnerskap	  mellan	  dem.	  Detta	  är	  delvis	  på	  grund	  av	  att	  handeln	  bidrar	  till	  att	  människor	  
lockas	  till	  områden	  och	  att	  flöden	  skapas	  igenom	  hela	  områden	  vilket	  gynnar	  samtliga	  
verksamheter	  som	  är	  lokaliserade	  där.	  ”Desto	  fler	  B-‐lägen	  som	  kan	  omvandlas	  till	  A-‐lägen	  
desto	  attraktivare	  blir	  Sverige	  för	  internationella	  varumärken.	  Då	  har	  det	  ingen	  större	  
betydelse	  om	  vart	  de	  väljer	  att	  lokalisera	  sig	  så	  länge	  de	  kommer	  till	  Stockholm	  city.”	  
	  
6	  Analys	  
Syftet	  med	  uppsatsen	  var	  att	  undersöka	  hur	  ett	  område	  påverkas	  av	  att	  en	  ny	  handelsplats	  
etableras	  i	  området.	  Nedan	  diskuteras	  de	  resultat	  som	  erhölls	  vid	  den	  empiriska	  
undersökningen	  med	  en	  tydlig	  koppling	  till	  de	  teorier	  som	  presenterats	  tidigare	  i	  uppsatsen.	  
Vidare	  presenteras	  författarnas	  egna	  rekommendationer.	  
	  
6.1	  Har	  läget	  blivit	  mer	  attraktivt	  sedan	  etableringen	  av	  Mood	  Stockholm?	  	  

6.1.1	  Tendenser	  till	  ökad	  attraktivitet	  
Det	  är	  bekräftat	  att	  hyresnivåerna	  som	  rådde	  i	  området	  innan	  etableringen	  av	  Mood	  
Stockholm	  var	  betydligt	  lägre	  än	  de	  hyresnivåer	  som	  råder	  i	  området	  idag.	  Av	  högre	  
hyresnivåer	  i	  området,	  följer	  det	  faktum	  att	  efterfrågan	  på	  kontorslokaler	  i	  området	  har	  
ökat.	  Att	  Mästerhuset	  på	  Mäster	  Samuelsgatan	  har	  en	  vakansgrad	  på	  noll	  procent	  är	  
ytterligare	  en	  bekräftelse	  på	  att	  en	  stor	  efterfråga	  på	  kontorslokaler	  råder	  i	  området.	  Dock	  
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skulle	  detta	  kunna	  vara	  helt	  och	  hållet	  kopplat	  till	  den	  specifika	  byggnaden.	  Speciellt	  med	  
tanke	  på	  att	  byggnaden	  i	  sig	  är	  ganska	  unik,	  med	  bland	  annat	  miljöklassning	  och	  
högkvalitativ	  design.	  Det	  skulle	  även	  kunna	  bero	  på	  andra	  faktorer	  som	  vi	  med	  underlaget	  
för	  denna	  uppsats	  inte	  kan	  besvara.	  Att	  det	  är	  låg	  vakans	  i	  den	  byggnaden	  behöver	  således	  
inte	  bero	  på	  etableringen	  av	  Mood	  Stockholm,	  däremot	  finns	  inget	  i	  empirin	  som	  talar	  emot	  
det.	  Det	  bör	  dock	  poängteras	  att	  det	  blir	  viktigt	  att	  skilja	  på	  vilken	  ökning	  av	  efterfrågan	  som	  
beror	  på	  Mood	  Stockholms	  etablering	  och	  vad	  som	  beror	  på	  andra	  faktorer.	  	  
	  
Det	  faktum	  att	  det	  idag	  är	  ett	  väldigt	  högt	  tryck	  på	  den	  vakanta	  ytan	  i	  fastigheten	  Oxen	  
Större	  21	  tyder	  på	  att	  byggnaden	  är	  attraktiv	  för	  kontorshyresgäster	  och	  att	  byggnaden	  i	  sig	  
fungerar	  som	  en	  statushöjare	  vilket	  innebär	  att	  dess	  existens	  även	  bidrar	  till	  att	  höja	  
attraktiviteten	  i	  området.	  Detta	  tillsammans	  med	  de	  noterade	  ökade	  hyresnivåerna	  i	  
närliggande	  fastigheter	  tyder	  på	  en	  stark	  koppling	  mellan	  etableringen	  av	  Mood	  Stockholm	  
och	  en	  ökad	  efterfråga	  på	  kontorslokaler	  i	  området.	  Det	  tyder	  även	  på	  att	  
kontorshyresgäster	  upplever	  att	  området	  är	  mer	  attraktivt	  nu	  än	  vad	  det	  var	  tidigare.	  
Samtidigt	  som	  ökad	  efterfråga	  har	  noterats	  bör	  det	  även	  framhållas	  att	  det	  finns	  andra	  
faktorer	  som	  spelar	  in	  vid	  efterfrågan	  som	  till	  exempel	  makroekonomiska	  faktorer	  som	  
konjunkturläge	  etcetera.	  Det	  bör	  även	  tilläggas	  att	  antalet	  vakanta	  ytor	  är	  begränsade	  och	  
att	  det	  kan	  vara	  svårt	  för	  hyresgäster	  att	  hitta	  lokaler	  som	  passar	  just	  deras	  verksamhet.	  
Därför	  kan	  den	  höga	  efterfrågan	  på	  lokalytan	  i	  Oxen	  Större	  21	  även	  bero	  på	  andra	  faktorer	  
som	  inte	  går	  att	  utreda	  med	  endast	  denna	  uppsats	  som	  underlag.	  
	  
Det	  faktum	  att	  H&M	  dessutom	  först	  valde	  att	  flytta	  ut	  ur	  fastigheten	  för	  att	  sedan	  flytta	  
tillbaka	  efter	  etableringen	  av	  Mood	  Stockholm	  kan	  tyda	  på	  att	  även	  de	  anser	  att	  områdets	  
attraktivitet	  har	  ökat.	  Av	  detta	  kan	  dock	  inga	  generella	  slutsatser	  dras	  då	  det	  kan	  bero	  på	  
flera	  omständigheter,	  däremot	  stödjer	  det	  vår	  tes	  om	  att	  området	  även	  anses	  vara	  mer	  
attraktivt	  för	  kontorshyresgäster.	  	  
	  
Genom	  resultatet	  framkom	  det	  tydligt	  att	  respondenterna	  har	  samma	  målbild	  och	  vision,	  att	  
skapa	  en	  mer	  levande	  stadsmiljö.	  Det	  som	  kan	  konstateras	  är	  att	  Mood	  Stockholm	  tillför	  
stadsrummet	  en	  ny	  och	  inspirerande	  handelsplats	  som	  sticker	  ut	  från	  mängden,	  en	  urban	  
miljö	  som	  skapat	  flöden	  och	  attraktiva	  arbetsplatser.	  Faktorer	  som	  ett	  brett	  utbud	  av	  
restauranger,	  människor	  i	  rörelse	  och	  en	  utvecklad	  gatumiljö	  bidrar	  tillsammans	  till	  att	  
området	  upplevs	  som	  en	  mer	  attraktiv	  plats.	  Precis	  som	  Jane	  Jacobs	  belyser	  i	  sin	  bok	  kan	  vi	  
se	  sambandet	  mellan	  rörelse,	  trygghet	  och	  attraktivitet	  i	  Mood-‐området.	  De	  satsningar	  som	  
gjorts	  på	  gaturummen	  har	  uppmuntrat	  fler	  människor	  till	  att	  vistas	  i	  området	  och	  på	  så	  sätt	  
ökat	  attraktiviteten.	  

6.1.2	  Tecken	  på	  agglomerationsekonomier	  
Det	  har	  visat	  sig	  att	  det	  är	  fler	  digitala-‐	  och	  tjänsteföretag	  som	  efter	  etableringen	  av	  Mood	  
Stockholm	  har	  valt	  att	  lokaliserat	  sig	  i	  området.	  Det	  framkom	  i	  resultatet	  att	  de	  innovativa	  
och	  digitala	  företagen	  gärna	  vill	  sitta	  tillsammans,	  detta	  kan	  vara	  tecken	  på	  en	  
lokaliseringsekonomi	  vilket	  tyder	  på	  att	  företagen	  kan	  uppnå	  agglomerationsfördelar	  genom	  
att	  etablera	  sig	  nära	  Mood.	  Värt	  att	  nämna	  är	  även	  att	  AMF	  fastigheter	  äger	  fastigheter	  i	  
kluster	  vilket	  även	  visar	  på	  att	  fastighetsägare	  kan	  uppnå	  agglomerationsfördelar.	  
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Det	  har	  även	  framhållits	  att	  attraktiviteten	  inte	  enbart	  beror	  på	  närheten	  till	  andra	  företag.	  
Anledningen	  till	  att	  vi	  ser	  att	  fler	  kontorshyresgäster	  efterfrågar	  lokaler	  på	  området	  kan	  
därför	  även	  bero	  på	  att	  de	  företag	  vi	  ser	  i	  Mood-‐området	  har	  identifierat	  samma	  fördelar	  
med	  området.	  Detta	  är	  något	  som	  kan	  förklaras	  med	  teorin	  om	  urbaniseringsekonomier.	  
Nämligen	  att	  verksamheter	  i	  olika	  sektorer	  kan	  dra	  nytta	  av	  att	  vara	  lokaliserade	  nära	  
varandra.	  Ett	  exempel	  på	  detta	  fenomen	  är	  de	  bekräftade	  uppgifterna	  om	  att	  de	  hyresgäster	  
som	  sitter	  i	  Mästerhuset	  på	  Mäster	  Samulesgatan	  utnyttjar	  det	  restaurangutbud	  som	  finns	  
att	  tillgå	  inne	  i	  Mood	  Stockholm.	  Detta	  visar	  på	  att	  handelsplatsen	  bidrar	  till	  att	  upprätthålla	  
en	  urbaniseringsekonomi	  i	  området.	  Att	  fler	  urbana	  verksamheter	  har	  etablerat	  sig	  i	  
området	  har	  även	  skapat	  förutsättningar	  för	  att	  de	  som	  arbetar	  i	  Mood	  Stockholm	  ska	  kunna	  
ta	  del	  utav	  de	  aktiviteter	  som	  erbjuds	  utanför	  fastigheten.	  Att	  det	  finns	  fler	  restauranger	  och	  
mer	  service	  lättillgängligt	  i	  området	  idag	  utgör	  goda	  förutsättningar	  för	  att	  
kontorshyresgäster	  ska	  kunna	  nyttja	  alla	  de	  fördelarna	  som	  områdets	  breda	  utbud	  har	  att	  
erbjuda	  både.	  
	  
Ytterligare	  ett	  tecken	  på	  en	  lokaliseringsekonomi	  är	  samarbetet	  mellan	  fastighetsägarna	  i	  
området.	  Att	  de	  berörda	  fastighetsägarna	  ofta	  går	  ihop	  och	  delar	  på	  olika	  kostnader	  minskar	  
kostnaden	  för	  den	  enskilda	  fastighetsägaren	  och	  innebär	  att	  samtliga	  fastighetsägare	  i	  
området	  vinner	  på	  det.	  Det	  som	  både	  fastighetsägarna,	  Stockholms	  Stad	  och	  Mood-‐området	  
vinner	  på	  är	  att	  det	  leder	  till	  en	  uppgradering	  av	  området	  som	  helhet.	  
	  
Det	  faktum	  att	  konkurrens	  inte	  existerar	  i	  samma	  utsträckning	  inom	  handel	  ger	  ytterligare	  
utrymme	  för	  samarbete	  mellan	  företagen	  och	  fastighetsägarna	  i	  området.	  Nordiska	  
Kompaniet	  och	  Mood	  Stockholm	  kan	  till	  exempel	  dra	  nytta	  av	  varandras	  flöden.	  Att	  Nordiska	  
Kompaniet	  är	  attraktivt	  leder	  till	  en	  ökning	  av	  människor	  dit,	  vilket	  även	  ökar	  chanserna	  till	  
ett	  ökat	  flöde	  till	  området	  kring	  Mood	  Stockholm.	  Detta	  förklarar	  en	  del	  av	  de	  incitament	  
som	  finns	  för	  fastighetsägare	  att	  samarbeta,	  för	  att	  tillsammans	  kunna	  skapa	  en	  attraktiv	  
plats	  för	  företag	  att	  lokalisera	  sig	  på.	  Vilket	  på	  sikt	  kan	  leda	  till	  högre	  hyresnivåer	  till	  följd	  av	  
en	  ökad	  efterfrågan.	  Det	  föregående	  förklarar	  även	  hur	  ett	  läges	  attraktivitet	  kan	  bero	  av	  
närheten	  till	  andra	  attraktiva	  platser	  på	  orten.	  Det	  finns	  därför	  skäl	  att	  tro	  att	  till	  exempel	  de	  
ombyggnadsplaner	  som	  finns	  för	  Sturegallerian	  kommer	  påverka	  Mood-‐området	  eller	  att	  
Citybanans	  färdigställande	  kommer	  att	  förstärka	  Stockholms	  Central	  som	  resecentrum	  vilket	  
även	  detta	  kommer	  påverka	  Mood-‐området	  positivt.	  	  

6.1.3	  Områdets	  status	  
Områdets	  status	  påverkas	  även	  av	  att	  Mood	  Stockholms	  mikroläge	  och	  närområde	  håller	  en	  
hög	  standard.	  Av	  resultatet	  framgår	  det	  tydligt	  att	  området	  anses	  vara	  trevligare	  nu	  än	  vad	  
det	  var	  tidigare.	  Då	  förutsättningar	  har	  skapats	  för	  att	  människor	  skall	  vilja	  vistas	  i	  området	  
har	  det	  har	  blivit	  mer	  ”liv”	  i	  området	  samtidigt	  som	  platsen	  upplevs	  som	  tryggare.	  Detta	  har	  
bidragit	  till	  att	  det	  tråkiga	  ryktet,	  som	  området	  tidigare	  hade,	  har	  börjat	  försvinna.	  Att	  
människor	  tidigare	  undvek	  att	  gå	  igenom	  området,	  men	  idag	  använder	  det	  som	  en	  naturlig	  
passage	  tyder	  starkt	  på	  att	  området	  fått	  ett	  mycket	  bättre	  rykte.	  Idag	  riskerar	  därför	  inte	  
företag	  som	  etablerar	  sig	  i	  området	  att	  få	  en	  ”dålig	  stämpel”.	  Det	  finns	  till	  och	  med	  goda	  skäl	  
att	  tro	  att	  området	  inom	  en	  snar	  framtid	  kommer	  att	  ha	  ett	  mycket	  gott	  rykte.	  Ser	  vi	  till	  360	  
degree	  branding	  teorin	  borde	  detta	  leda	  till	  att	  fler	  företag	  som	  väljer	  lokalisering	  med	  
avseende	  på	  image	  blir	  mer	  positivt	  inställda	  till	  att	  ha	  kontor	  i	  området.	  	  
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Att	  företag	  som	  till	  exempel	  Google	  Entrepreneurs	  valt	  att	  etablera	  sig	  i	  området	  får	  platsen	  
att	  utstråla	  innovation	  och	  det	  kan	  vara	  därför	  vi	  ser	  andra	  innovativa	  företag	  etablera	  sig	  i	  
Mood-‐området,	  vilket	  i	  sin	  tur	  kan	  leda	  till	  att	  ännu	  fler	  företag	  vill	  sitta	  i	  samma	  område	  för	  
att	  stärka	  deras	  image.	  Ett	  annat	  exempel	  på	  detta	  är	  företaget	  iZettle	  som	  valt	  att	  lokalisera	  
sig	  i	  närområdet.	  iZettle	  har	  i	  dagsläget	  kontorsverksamhet	  på	  Regeringsgatan	  intill	  en	  del	  av	  
Malmskillnadsgatan	  som	  tidigare	  inte	  ansetts	  vara	  så	  attraktiv.	  Något	  som	  går	  att	  ifrågasätta	  
är	  om	  företaget	  hade	  valt	  att	  etablera	  sin	  verksamhet	  intill	  denna	  gata	  för	  några	  år	  sedan	  
eftersom	  det	  med	  intervjuerna	  som	  underlag	  kan	  konstateras	  att	  gatan	  tidigare	  var	  en	  plats	  
som	  undveks	  snarare	  än	  passerades.	  Detta	  är	  något	  som	  stärker	  det	  påstående,	  som	  
framkom	  under	  en	  av	  intervjuerna,	  om	  att	  Malmskillnadsgatans	  rykte	  är	  betydligt	  mycket	  
bättre	  idag	  än	  vad	  det	  var	  för	  ett	  antal	  år	  sedan.	  De	  tecken	  vi	  ser	  på	  
agglomerationsekonomier	  i	  området	  och	  det	  faktum	  att	  området	  runt	  Mood	  Stockholm	  har	  
blivit	  mer	  attraktivt	  leder	  till	  positiva	  spin-‐off	  effekter.	  	  
	  
Som	  tidigare	  nämnt	  finns	  det	  skäl	  att	  ha	  en	  viss	  försiktighet	  vid	  diskussion	  om	  hur	  
efterfrågan	  i	  detta	  område	  har	  utvecklats.	  Att	  ha	  i	  åtanke	  är	  därför	  att	  hyresnivån	  i	  östra	  CBD	  
idag	  är	  hög,	  vilket	  tyder	  på	  en	  redan	  hög	  efterfråga	  på	  kontorslokaler	  i	  området.	  Precis	  som	  
det	  kan	  förklaras	  med	  bid-‐rent	  teorin	  så	  anses	  det	  i	  många	  fall	  attraktivt	  att	  ha	  
kontorslokaler	  i	  citykärnan,	  vilket	  gör	  det	  svårt	  att	  göra	  en	  bedömning	  av	  hur	  stor	  del	  av	  
ökningen	  i	  efterfrågan	  som	  beror	  på	  just	  etableringen	  av	  Mood	  Stockholm.	  Att	  
handelsplatsen	  är	  satt	  på	  kartan	  råder	  det	  inget	  tvivel	  om	  och	  att	  efterfrågan	  i	  området	  har	  
ökat	  är	  också	  bekräftat.	  Frågan	  är	  dock	  hur	  dessa	  konstateranden	  hänger	  ihop	  dvs.	  i	  vilken	  
utsträckning	  handelsplatsen	  har	  påverkat	  hyresutvecklingen	  och	  efterfrågan	  i	  området.	  	  
Vilka	  faktorer	  är	  det	  som	  direkt	  kan	  knytas	  till	  Mood	  Stockholm?	  Det	  är	  svårt	  att	  urskilja	  med	  
tanke	  på	  att	  andra	  fastigheter	  har	  utvecklats	  i	  området	  inom	  samma	  tidsram	  som	  Mood	  
Stockholm.	  Men	  det	  går	  att	  konstatera	  att	  efterfrågan	  på	  kontorslokaler	  i	  området	  har	  ökat	  
efter	  etableringen	  av	  Mood	  Stockholm.	  	  
	  
Fastigheten	  Oxen	  Större	  21	  upplevdes	  tidigare	  som	  relativt	  tråkig	  och	  anonym	  men	  i	  och	  
med	  de	  satsningar	  som	  gjorts	  så	  som	  borttagning	  av	  den	  mindre	  attraktiva	  loftgången	  på	  
Mäster	  Samuelsgatan,	  tillförsel	  av	  ett	  stort	  utbud	  av	  butiker	  och	  restauranger	  i	  bland	  annat	  
byggnadens	  bottenplan	  samt	  skapandet	  av	  ett	  flertal	  entréer	  i	  olika	  väderstreck	  har	  gjort	  att	  
byggnaden	  numera	  uppfattas	  som	  tilltalande.	  Detta	  kan	  vara	  ett	  tecken	  på	  att	  Mood	  
Stockholm	  har	  höjt	  skönhetsnivån	  i	  området.	  	  
	  
	  
6.2	  Områdets	  attraktivitet	  med	  avseende	  på	  lägesfaktorerna	  
Mood-‐området	  har	  blivit	  attraktivare	  med	  avseende	  på	  ekologisk	  hållbarhet	  genom	  att	  
ombyggnationer	  har	  skett	  i	  området	  som	  medfört	  att	  hållbara	  byggnader	  med	  
miljöklassificeringssystem	  har	  tillkommit.	  Det	  har	  även	  konstaterats	  att	  Mood-‐området	  har	  
fått	  ett	  ökat	  flöde	  av	  människor	  vilket	  har	  gjort	  att	  gatorna	  känns	  tryggare	  och	  visar	  på	  att	  
den	  sociala	  hållbarheten	  har	  blivit	  bättre.	  
	  
Förutsättningar	  för	  att	  människor	  ska	  vilja	  vistas	  på	  gatorna	  har	  skapats	  genom	  till	  exempel	  
breddade	  trottoarer	  samt	  restauranger	  som	  håller	  öppet	  under	  en	  längre	  tid	  på	  dygnet.	  Det	  
ökade	  utbudet	  av	  restauranger	  som	  Mood	  Stockholm	  har	  tillfört	  området	  har	  ökat	  
funktionen	  i	  området.	  Det	  är	  till	  exempel	  nära	  tillhands	  för	  de	  som	  har	  kontor	  i	  och	  runt	  
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omkring	  fastigheten	  Oxen	  Större	  21	  att	  äta	  och	  uträtta	  sina	  ärenden	  i	  byggnaden.	  Mood	  
Stockholm	  erbjuder	  även	  parkering	  och	  närhet	  till	  	  andra	  verksamheter	  som	  underlättar	  
vardagen	  vilket	  också	  höjer	  funktionsfaktorn	  i	  området.	  De	  ökade	  antalet	  entréer	  har	  även	  
gjort	  området	  mer	  tillgängligt	  och	  underlättat	  för	  bland	  annat	  flöde	  och	  passage	  i	  området.	  	  
	  
Den	  ökade	  säkerheten	  i	  området	  som	  samtliga	  respondenter	  bekräftar	  har	  inte	  bara	  bidragit	  
till	  att	  funktionsfaktorn	  i	  området	  har	  ökat,	  utan	  det	  har	  även	  ökat	  skönhetsfaktorn	  i	  
området.	  I	  samtliga	  intervjuer	  konstaterades	  det	  att	  om	  ett	  område	  upplevs	  som	  mer	  säkert	  
vill	  fler	  människor	  vara	  på	  platsen.	  Vilket	  i	  sin	  tur	  bidrar	  till	  en	  ökad	  rörelse	  på	  platsen	  vilket	  
även	  detta	  är	  en	  skönhetsfaktor.	  De	  uteserveringar	  som	  finns	  i	  Mood	  Stockholm	  ökar	  också	  
skönheten	  i	  området.	  	  
	  
Därutöver	  har	  attraktiviteten	  ökat	  i	  och	  med	  att	  den	  mindre	  fina	  loftgången	  som	  fanns	  på	  
Mäster	  Samuelsgatan	  tagits	  bort,	  fasaderna	  på	  Oxen	  Större	  21	  har	  öppnats	  upp	  och	  fler	  
entréer	  har	  tillförts	  byggnaden.	  Andra	  skönhetsaspekter	  är	  att	  belysningen	  samt	  renligheten	  
i	  området	  har	  ökat	  och	  att	  Mästerhuset	  i	  området	  har	  en	  fasad	  i	  natursten	  som	  tilltalar	  ögat.	  
Ytterligare	  en	  skönhetsaspekt	  är	  att	  hela	  Mood	  Stockholm	  är	  influerat	  av	  konst	  som	  till	  
exempel	  skulpturen	  Pretty	  Vacant	  av	  Cajsa	  von	  Zeipel	  	  som	  finns	  vid	  en	  av	  entréerna	  och	  
Liquid	  Sky	  av	  Peter	  Hagdahl	  som	  är	  en	  interaktiv	  LED-‐installation	  i	  taket	  vid	  korsningen	  
Norrlandsgatan	  och	  Mäster	  Samuelsgatan.	  
	  
Lägesfaktorerna	  funktion,	  hållbarhet	  och	  skönhet	  visar	  sig	  i	  detta	  fall	  gå	  in	  i	  varandra.	  Det	  
tyder	  på	  det	  faktum	  att	  de	  arkitektoniska	  stadskvaliteterna	  i	  många	  fall	  är	  svåra	  att	  separera	  
och	  att	  det	  onekligen	  är	  ett	  samspel	  av	  dessa	  faktorer	  som	  gör	  ett	  område	  attraktivt.	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

Figur	  6	  -‐	  Arkitektoniska	  kvaliteter	  i	  Mood-‐området	   	  
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6.3	  Områdets	  styrkor	  och	  förbättringsmöjligheter	  
Mood	  Stockholms	  lokalisering	  är	  positiv	  i	  många	  avseenden	  och	  området	  runt	  omkring	  
uppfyller	  många	  av	  kriterierna	  till	  vad	  som	  gör	  ett	  läge	  attraktivt.	  Dess	  centrala	  läge	  ger	  
utrymme	  för	  att	  kunna	  locka	  de	  redan	  befintliga	  flödena	  i	  Stockholms	  innerstad	  och	  det	  
faktum	  att	  Mood	  Stockholm	  ligger	  i	  Östra	  CBD	  gör	  att	  efterfrågan	  i	  området	  generellt	  sett	  är	  
stor.	  	  
	  
En	  fortsatt	  utveckling	  av	  området	  bör	  leda	  till	  goda	  förutsättningar	  för	  att	  det	  skall	  växa	  till	  
ett	  konkurrenskraftigt	  område.	  Att	  locka	  vissa	  typer	  av	  hyresgäster	  eller	  att	  välja	  hyresgäst	  
med	  omsorg	  kan	  vara	  ett	  bra	  sätt	  att	  både	  forma	  området	  och	  att	  stärka	  områdets	  
attraktivitet.	  Nackdelen	  med	  detta	  kan	  dock	  vara	  att	  stora	  vakanser	  kan	  bli	  följden	  av	  att	  
trender	  i	  en	  viss	  bransch	  vänder	  som	  till	  exempel	  att	  en	  viss	  bransch	  går	  dåligt	  eller	  att	  
företagen	  i	  den	  specifika	  branschens	  preferenser	  förändras.	  Hur	  som	  helst	  kan	  arbetet	  med	  
att	  fortsätta	  sätta	  en	  tydlig	  prägel	  på	  området,	  så	  att	  hyresgäster	  kan	  identifiera	  sig	  med	  
platsen,	  bidra	  till	  en	  fortsatt	  positiv	  utveckling.	  
	  
Då	  miljöaspekten	  blir	  allt	  viktigare	  i	  dagens	  samhälle	  finns	  även	  anledning	  att	  tro	  att	  
satsningar	  som	  inriktar	  sig	  på	  detta	  bör	  stärka	  områdets	  image	  vilket	  leder	  till	  att	  fler	  
människor	  vill	  vistas	  i	  området.	  Ett	  exempel	  är	  att	  skapa	  förutsättningar	  för	  att	  gång-‐	  och	  
cykeltrafikanter	  skall	  trivas	  i	  gaturummet.	  	  
	  
7	  Slutsats	  och	  diskussion	  
Uppsatsens	  slutsats	  presenteras	  i	  detta	  kapitel.	  Vidare	  redogörs	  för	  det	  som	  varit	  uppsatsens	  
styrkor	  men	  även	  vad	  som	  har	  gjort	  det	  svårare	  att	  besvara	  vår	  frågeställning.	  Avslutningsvis	  
ges	  förslag	  på	  studier	  som	  känns	  som	  naturliga	  fortsättningar	  på	  denna	  studie.	  
	  
7.1	  Slutsats	  
Etableringen	  av	  handelsplatsen	  Mood	  Stockholm	  i	  Östra	  CBD	  har	  lett	  till	  en	  förbättring	  av	  
många	  av	  de	  faktorer	  som	  gör	  att	  ett	  läge	  anses	  vara	  bra.	  Handelsplatsen	  har	  bringat	  liv	  i	  
området,	  eftersom	  den	  bidrar	  till	  ett	  ökat	  flöde	  av	  människor	  samt	  ett	  ökat	  utbud	  av	  urbana	  
verksamheter.	  Det	  kan	  således	  konstateras	  att	  etableringen	  av	  Mood	  Stockholm	  har	  höjt	  
attraktiviteten	  i	  närområdet.	  En	  ökad	  attraktivitet	  innebär	  ett	  ökat	  intresse	  för	  etablering	  av	  
kontorsverksamheter	  i	  ett	  område	  och	  ökade	  hyresnivåer	  som	  följd.	  Efterfrågan	  på	  
kontorslokaler	  i	  närområdet	  har	  stigit	  vilket	  visat	  sig	  i	  bland	  annat	  högre	  hyresnivåer.	  
Fastigheter	  i	  närområdet	  av	  en	  nyetablerad	  handelsplats	  bör	  därför	  ha	  goda	  förutsättningar	  
för	  att	  få	  en	  ökad	  efterfråga	  på	  kontorslokaler	  i	  och	  med	  etableringen.	  
	  
Läget,	  som	  är	  en	  primär	  faktor	  vid	  val	  av	  lokalisering	  för	  kontorshyresgäster,	  har	  blivit	  bättre	  
sedan	  etableringen	  av	  Mood	  Stockholm	  och	  det	  är	  bland	  annat	  det	  breda	  utbudet	  av	  service	  
och	  restauranger	  som	  gett	  området	  runt	  handelsplatsen	  en	  dragningskraft	  och	  ett	  bättre	  
rykte.	  Med	  uppsatsen	  som	  underlag	  är	  det	  även	  möjligt	  att	  konstatera	  att	  en	  ökad	  
upplevelse	  gällande	  trygghet	  har	  noterats	  i	  och	  med	  etableringen	  av	  Mood	  Stockholm.	  Precis	  
som	  Jane	  Jacobs	  förespråkade	  så	  kan	  en	  stark	  koppling	  ses	  mellan	  en	  utvecklad	  gatumiljö,	  liv	  
och	  rörelse	  i	  en	  plats.	  Det	  är	  just	  dessa	  faktorer	  som	  har	  skapat	  tryggheten	  i	  området	  vilket	  
naturligt	  har	  bidragit	  till	  den	  ökade	  attraktiviteten.	  	  
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Gaturummen	  och	  attraktiviteten	  i	  Mood-‐området	  har	  förbättrats	  av	  etableringen	  av	  Mood	  
Stockholm	  däremot	  bör	  det	  tilläggas	  att	  utvecklingen	  även	  skett	  på	  grund	  av	  att	  andra	  
fastigheter	  i	  området	  har	  utvecklats	  samt	  att	  samtliga	  fastighetsägare	  i	  området	  har	  ett	  
intresse	  av	  att	  upprätthålla	  och	  utveckla	  områdets	  attraktivitet.	  Detta	  har	  skapat	  incitament	  
för	  fastighetsägarna	  i	  området	  att	  samarbeta,	  vilket	  varit	  viktigt	  för	  områdets	  positiva	  
utveckling.	  Det	  kan	  således	  sammanfattas	  som	  att	  den	  ökade	  attraktiviteten	  i	  Mood-‐
området	  är	  ett	  resultat	  av	  utvecklingen	  av	  ett	  antal	  fastigheter	  i	  området.	  	  
	  
7.2	  Uppsatsens	  brister	  och	  styrkor	  	  
De	  undersökningar	  som	  legat	  till	  grund	  för	  uppsatsens	  resultat	  har	  huvudsakligen	  varit	  tre	  
intervjuer.	  För	  att	  minska	  risken	  att	  få	  en	  vinklad	  bild	  av	  ämnet	  har	  intervjuer	  med	  personer	  
från	  två	  olika	  fastighetsbolag	  gjorts.	  Detta	  visade	  sig	  vara	  givande	  för	  analysen	  av	  resultatet	  
och	  hade	  även	  en	  stor	  inverkan	  på	  de	  slutsatser	  som	  kunde	  dras.	  Litteraturstudien	  gav	  en	  
grundläggande	  förståelse	  för	  ämnet	  som	  gav	  klarhet	  i	  vilka	  punkter	  som	  var	  viktiga	  att	  
fokusera	  på	  i	  vår	  studie.	  	  
	  
Det	  är	  dock	  möjligt	  att	  ifrågasätta	  om	  samma	  resultat	  hade	  erhållits	  om	  personer	  från	  andra	  
fastighetsbolag	  hade	  intervjuats	  istället	  för	  de	  två	  bolagen	  som	  vi	  valde	  i	  vår	  studie.	  Troligtvis	  
hade	  en	  mer	  omfattande	  empiriskundersökning	  som	  till	  exempel	  ett	  större	  antal	  
respondenter	  eller	  en	  högre	  svarsfrekvens	  på	  enkätstudien,	  stärkt	  och	  lett	  till	  ett	  mer	  
tillförlitligt	  resultat.	  Det	  hade	  även	  varit	  önskvärt	  att	  höra	  med	  till	  exempel	  värderare	  vad	  de	  
hade	  för	  synpunkter	  kring	  ämnet.	  För	  att	  erhålla	  ett	  tydligare	  resultat	  hade	  det	  varit	  av	  värde	  
att	  göra	  en	  större	  undersökning	  av	  områdets	  historik,	  detta	  hade	  inte	  bara	  utgjort	  ett	  bra	  
underlag	  för	  empirin	  utan	  hade	  även	  varit	  bra	  för	  att	  få	  en	  bättre	  bild	  av	  och	  kunna	  
identifiera	  ännu	  fler	  aspekter	  som	  området	  har	  förbättrats	  på.	  	  	  
	  
7.3	  Förslag	  på	  fortsatta	  studier	  
Som	  nämns	  i	  avsnittet	  ovan	  skulle	  vidare	  empiriska	  undersökningar	  på	  detta	  område	  vara	  av	  
värde.	  Det	  finns	  även	  utrymme	  att	  studera	  området	  ur	  andra	  perspektiv	  än	  ur	  det	  som	  
studerats	  i	  denna	  studie.	  Det	  skulle	  till	  exempel	  vara	  av	  intresse	  att	  göra	  en	  djupare	  analys	  av	  
hyresnivåerna	  kring	  handelsplatsen	  för	  att	  få	  ett	  starkare	  underlag	  till	  att	  besvara	  den	  här	  
typen	  av	  frågeställning.	  
	  
Ett	  annat	  område	  som	  skulle	  vara	  intressant	  att	  studera	  är	  Brunkebergstorg	  i	  och	  med	  
utvecklingen	  av	  Urban	  Escape.	  Då	  skulle	  en	  undersökning	  kunna	  syfta	  till	  att	  försöka	  göra	  en	  
bedömning	  eller	  analys	  av	  hur	  de	  framtida	  fastighetsvärdena	  kommer	  att	  påverkas	  av	  det	  
nya	  stadsrummet.	  
	  
Vidare	  skulle	  en	  studie	  lik	  denna	  kunna	  appliceras	  på	  andra	  områden	  som	  till	  exempel	  Mall	  
of	  Scandinavia	  i	  Solna.	  Denna	  skulle	  kanske	  ge	  ett	  tydligare	  resultat	  i	  och	  med	  att	  området	  
inte	  ligger	  i	  CBD.	  En	  koppling	  mellan	  köpcentrumet	  och	  efterfrågan	  på	  bostäder	  i	  området	  
hade	  även	  blivit	  intressant	  att	  studera.	  Som	  en	  fortsättning	  på	  studier	  av	  denna	  typ	  hade	  
andra	  typer	  av	  slutsatser	  även	  varit	  önskvärda	  att	  kunna	  dra	  som	  till	  exempel	  om	  det	  skulle	  
vara	  möjligt	  att	  öka	  ett	  områdes	  attraktivitet	  med	  hjälp	  av	  köpcentrum	  och	  handelsplatser	  i	  
förortsområden.	   	  
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Figurer	  

	  
Figur	  1	  –	  ”Översikt	  Mood	  Stockholm”	  framställd	  med	  hjälp	  av	  karttjänsten	  Hitta.se	  
Datum:	  2016-‐05-‐22.	  
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Figur	  2	  –	  “Områdeskarta,	  Östra	  CBD	  Stockholm”	  framställd	  med	  hjälp	  av	  analysverktyget	  Datscha	  	  
Datum:	  2016-‐05-‐12.	  

	  
Figur	  3	  –	  ”Arkitektonisk	  kvalité”	  skapad	  i	  Word.	  
Datum:	  2016-‐05-‐12.	  
	  
Figur	  4	  –	  ”Sammanfattning	  teori	  ”	  skapad	  i	  Word.	  
Datum:	  2016-‐05-‐12.	  
	  
Figur	  5	  –	  ”Lägesfaktorer”	  skapad	  i	  Word.	  
Datum:	  2016-‐05-‐12.	  
	  
Figur	  6	  –	  ”Arkitektoniska	  kvaliteter	  i	  Mood-‐området”	  skapad	  i	  Word.	  
Datum:	  2016-‐05-‐18.	  
	  
Tabell	  1-‐	  ”Intervjuschema”	  skapad	  i	  Word	  
Datum:	  2016-‐05-‐12	  
	  

9	  Bilagor	  
	  
Bilaga	  1	  –	  Intervjufrågor	  
	  
Intervju	  med	  Annika	  Ljungberg	  –	  AMF	  Fastigheter	  

	  
Hur	  skiljer	  sig	  Mood	  Stockholm	  från	  en	  traditionell	  galleria?	  	  	  
	  
Vad	  anser	  ni	  att	  kontorshyresgäster	  letar	  efter	  vid	  val	  av	  lokalisering?	  	  
	  
Varför	  tror	  ni	  att	  kontorshyresgäster	  väljer	  att	  lokalisera	  sig	  i	  närheten	  av	  Mood	  Stockholm?	  
	  
På	  vilket	  sätt	  kan	  kontorshyresgäster	  dra	  nytta	  av	  Mood	  Stockholm?	  
	  
Vad	  anser	  ni	  är	  en	  “bra”	  hyresgästmix?	  Hur	  speglas	  den	  i	  Mood	  Stockholm?	  
	  
Vilka	  faktorer	  anser	  ni	  skapar	  en	  högre	  betalningsvilja?	  	  
	  
Ser	  ni	  en	  ökad	  betalningsvilja	  hos	  kontorshyresgästerna	  i	  närområdet	  efter	  etableringen	  av	  Mood	  
Stockholm?	  
	  
Ser	  ni	  en	  ökad	  efterfråga	  på	  kontorslokaler	  i	  närområdet	  efter	  etableringen	  av	  Mood	  Stockholm?	  
	  
Hur	  ser	  vakansgraden	  respektive	  hyresnivån	  ut	  på	  kontorslokalerna	  i	  Oxen	  större	  21?	  
	  
Har	  ni	  kunnat	  öka	  hyresnivån	  i	  era	  andra	  fastigheterna	  runt	  om	  Mood	  Stockholm	  efter	  etableringen?	  
	  
Har	  ni	  noterat	  en	  förändring	  gällande	  vilka	  företag	  som	  efterfrågar	  kontorslokaler	  i	  området	  efter	  
etableringen	  av	  Mood	  Stockholm?	  	  
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Intervju	  med	  Frida	  Lampel	  –	  AMF	  Fastigheter	  
	  
Vilka	  är	  era	  mål	  och	  visioner?	  

	  
Vilka	  attribut	  letar	  ni	  efter	  när	  ni	  letar	  efter	  en	  ny	  plats	  för	  fastighetsutveckling?	  
	  
Vad	  anser	  ni	  att	  kontorshyresgäster	  letar	  efter	  vid	  val	  av	  lokalisering?	  	  
	  
Hur	  anser	  ni	  att	  era	  projekt	  bidrar	  till	  att	  utveckla	  Stockholms	  innerstad?	  

	  
Vilka	  fördelar	  ser	  ni	  med	  att	  utveckla	  fastigheter	  i	  CBD?	  
	  
Hur	  såg	  ni	  på	  projektets	  lokalisering?	  Med	  tanke	  på	  närheten	  till	  andra	  gallerior.	  

	  
Hur	  har	  området	  kring	  Mood	  Stockholm	  förändrats	  från	  det	  att	  ni	  förvärvade	  fastigheten	  Oxen	  Större	  
21	  till	  idag?	  Ser	  ni	  några	  tydliga	  skillnader?	  
	  
Har	  ni	  noterat	  att	  det	  blivit	  ”mer	  liv”	  i	  området	  runt	  omkring	  Mood	  Stockholm?	  	  
Om	  ja,	  på	  vilket	  sätt?	  
	  
Ser	  ni	  en	  förändring	  av	  efterfrågan	  på	  era	  kontorslokaler	  i	  närområdet?	  

	  
Har	  utvecklingen	  av	  området	  bidragit	  till	  en	  högre	  betalningsvilja	  hos	  hyresgästerna	  i	  era	  andra	  
fastigheter	  i	  närområdet?	  Har	  noteringar	  gjorts	  gällande	  vakansgrader	  respektive	  hyresnivåer	  för	  
intilliggande	  fastigheter?	  
	  
Intervju	  med	  Karl	  Sundholm	  –	  Pembroke	  Real	  Estate	  	  
	  
Vilka	  är	  era	  mål	  och	  visioner?	  

	  
Vilka	  attribut	  letar	  ni	  efter	  när	  ni	  letar	  efter	  en	  ny	  plats	  för	  fastighetsutveckling?	  
	  
Vad	  anser	  ni	  att	  kontorshyresgäster	  letar	  efter	  vid	  val	  av	  lokalisering?	  	  
	  
Hur	  anser	  ni	  att	  era	  projekt	  bidrar	  till	  att	  utveckla	  Stockholms	  innerstad?	  
	  
Vilka	  fördelar	  ser	  ni	  med	  att	  utveckla	  fastigheter	  i	  CBD?	  	  

	  
Hur	  ser	  vakansgraden	  respektive	  hyresnivån	  ut	  i	  Mästerhuset	  idag?	  
	  
Hade	  Mood	  Stockholm	  en	  inverkan	  på	  val	  av	  fastighetsobjekt?	  

	  
Tror	  ni	  att	  Mood	  Stockholm	  har	  haft	  en	  positiv	  inverkan	  på	  områdets	  attraktivitet?	  Om	  ja,	  på	  vilket	  
sätt?	  
	  
Tycker	  ni	  att	  Mood	  Stockholm	  gjort	  Mäster	  Samuelsgatan	  mer	  attraktiv?	  	  
	  
Anser	  ni	  att	  era	  fastigheter	  på	  Mäster	  Samuelsgatan	  och	  Oxen	  större	  21	  drar	  nytta	  av	  varandra?	  Om	  
ja,	  på	  vilket	  sätt?	  
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Bilaga	  2	  -‐	  Bilder	  
	  

	  
	  

Norrlandsgatan,	  Stockholm.	  Författarnas	  egna	  bild.	  Datum:	  19-‐05-‐2016	  
	  

	  	   	  
	  	  

Till	  vänster	  -‐	  Jakobsbergsgatan,	  Stockholm.	  Författarnas	  egna	  bild.	  Datum:	  19-‐05-‐2016	  
Till	  höger	  -‐	  Regeringsgatan,	  Stockholm.	  Författarnas	  egna	  bild.	  Datum:	  19-‐05-‐2016	  
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