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ABSTRACT 
 
Title: The location – everything and nothing: A study of rent setting of office premises in 
Stockholm 
 
Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration  
 
Author: My Pettersson 
 
Supervisor: Tommy Gerdemark 
 
Date: 2008 - 06 
 
Aim: The purpose of this study is to increase the knowledge around the location’s importance 
when rent setting office premises. Furthermore, I want to get broader knowledge about the 
real estate market as a whole when since it is of current interest. 
 
Method: The study is performed with the aid of qualitative interviews on persons with 
experience of office premises in Stockholm city. Theoretical dates mainly have been gathered 
via literature and the Internet. Then I have put together the interviews in order so that I finally 
can analyze empiric with theory. 
 
Result & conclusions: The results that have been achieved with this essay are how the 
concept location has been used within the real estate sector, also how important long-term 
thinking is when letting of premises, not only office premises. 
 
Suggestions for future research: Future studies can increase my study with more interviews, 
with for example real-estate owners. It was unfortunately no real-estate owners that wanted 
line up for an interview in my essay. The other proposal is about studying differences between 
having a company and a home association as a landlord, with starting point from a tenant’s 
eyes. The proposal is based on my own ambition to find out the truth.  
 
Contributions of the thesis: This essay has contributed with new knowledge by considering 
and using the concept’s actual meaning is used. According to the dictionary location is a word 
that describes in what way something is placed with respect to it environments. Location is 
therefore relative and should be used thereafter. Not like today when the expression is used 
unmoved of its proper importance. This is my study's contributions. 
 
Key words: Location, commercial real estate, office premises, rent setting, rent.
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ABSTRACT 
 
Titel: Läget – allt och ingenting: En studie av hyressättningen av kontorslokaler i Stockholm 
 
&ivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 
 
Författare: My Pettersson 
 
Handledare: Tommy Gerdemark 
 
Datum: 2008 – 06  
 
Syfte: Syftet med denna studie är att öka kunskapen kring lägets betydelse vid hyressättning 
av kontorslokaler. Vidare vill jag få bredare kunskap om fastighetsmarknaden i sin helhet då 
detta känns aktuellt i tiden. 
 
Metod: Studien är utförd med hjälp av kvalitativa intervjuer på personer med erfarenhet av 
kontorslokaler i Stockholms innerstad. Teoretiska data har främst samlats in via litteratur och 
Internet. Sedan har jag sammanställt intervjuerna för att avslutningsvis kunna analysera 
empiri med teori.  
 
Resultat & slutsats: Det resultat som har åstadkommits med denna uppsats är främst en bild 
av hur begreppet läge har kommit att användas inom fastighetsbranschen samt hur viktigt 
långsiktigt tänkande är vid uthyrning av lokaler, inte bara kontorslokaler.  
 
Förslag till fortsatt forskning: I kommande studier kan man utöka den studie jag redan gjort 
med hjälp av fler intervjuer, exempelvis med fastighetsägare. Det var tyvärr inga 
fastighetsägare som ville ställa upp på intervju i min uppsats. Mitt andra förslag handlar om 
att studera skillnader för en hyresgäst av att ha ett företag respektive en bostadsrättsförening 
som hyresvärd. Detta förslag bygger på min egen strävan av att få veta hur det ligger till. 
 
Uppsatsens bidrag: Den här uppsatsen har bidragit till ny kunskap genom att man ska 
betrakta och använda begreppet läge på ett annat sätt. Inte ett nytt sätt, utan det sätt som 
begreppet verkligen innebär, det vill säga att läge är ett ord som beskriver på vilket sätt något 
är placerat med hänsyn till omgivningar enligt ordboken. Läge är alltså relativt och borde 
användas därefter. Inte som det har blivit i dagens läge där uttrycket används oberört av dess 
egentliga betydelse. Detta är min studies bidrag. 
 
&yckelord: Läge, kommersiella fastigheter, kontorslokaler, hyressättning, hyra.
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1 Inledning 
 

 
 
I detta kapitel går jag till en början igenom de grundläggande kriterierna för studien. Här 
har jag valt att presentera bakgrund, syfte och problemformulering samt disposition för 
studien. 

 
 
 

1.1 Bakgrund 

 
Den här studien ska belysa den kommersiella kontorsmarknaden i Stockholm. Den osäkerhet 
som startats under hösten år 2007 i samband med turbulensen på världens finansmarknad har 
medfört en viss försiktighet för kommersiella fastighetstransaktioner i hela Europa. Företaget 
Jones Lang LaSalle uppskattar dock att hyresmarknaden kommer att fortsätta förbättras i 
Stockholm med fallande kontorsvakanser med stigande hyror som följd.1  
 

Fastighetsägare behöver inte längre pressa ner sina hyresnivåer för att få sina lokaler uthyrda. 
Den kommersiella fastighetsmarknaden börjar, som kanske inte är helt okänt, likna 
bostadsmarknaden där det är säljaren som har övertaget. Detta beror på att efterfrågan är 
större än utbudet på marknaden i Stockholms innerstad i nuläget.  
 
Traditionellt sett har läget haft stor betydelse vid försäljning av bostäder och uthyrning av 
kommersiella fastigheter. Så ser det även ut idag medan läget har en relativt liten betydelse 
vid hyressättning av bostäder, det vill säga hyreslägenheter. Detta beror på att bostadshyra är 
reglerad lag och att man inte får pressa upp hyrorna på grund av läget.  
 
Det jag i min studie bland annat vill ta reda på är om det är något speciellt bortsett från läget 
som styr hyresnivåerna, då läget är en av de främsta faktorerna som styr försäljningspriset vid 
försäljning av bostäder. 
 
Jag har fått upp ögonen för den kommersiella fastighetsmarknaden trots att jag vill bli 
fastighetsmäklare av bostäder. Anledningen till detta är att jag någon gång i framtiden skulle 
vilja arbeta med kommersiella fastigheter, kanske när jag blir äldre och känner att jag har 
gjort mitt inom bostäder. Det är också anledningen till varför jag har valt att skriva om denna 
marknad. 

                                                 
1 http://www.affarsvarlden.se/art/198983#fortsatt, 2008-01-20 
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1.2 Problemformulering 

 
Vid uthyrning av kommersiella lokaler spelar hyresnivån ofta en avgörande roll för kundens 
val av lokal. Nivåerna bestäms av fastighetsägaren oberoende av dess kringmarknad men man 
måste ändå ta hänsyn till rådande hyresnivåer och egen ekonomi för att få ihop ekvationen. I 
dagsläget är det fastighetsägarens marknad och detta innebär att de inte behöver pressa ner 
hyresnivåerna för att få lokalerna uthyrda. Efterfrågan är alltså större än utbudet.  
 
Med denna bakgrund har jag format en problemformulering som presenteras nedan. 
 

� Vad styr hyressättningen vid uthyrning av kommersiella lokaler i form av 
kontorslokaler i Stockholm? 

 
� Finns det någon faktor som har en mer avgörande roll än läget i hyressättningen och i 
så fall varför? 

 
 

1.3 Syfte 

 
Syftet med denna studie är att öka kunskapen kring lägets betydelse vid hyressättning av 
kontorslokaler. Vidare vill jag få bredare kunskap om fastighetsmarknaden i sin helhet då 
detta känns aktuellt i tiden. 
 
 

1.4 Disposition 

 
Kapitel 1: Det första kapitlet ger en grundläggande beskrivning för studien. 

Här redovisas problemformulering som är stommen för studien. 
 
Kapitel 2: I kapitel 2 redovisas de vetenskapliga synsätt och praktiska 

tillvägagångssätt som kommer att användas i min uppsats, det vill 
säga metoden. 

 
Kapitel 3: Det tredje kapitlet utgör teoriavsnittet. Grundläggande fakta inför 

studien presenteras samt teorier och modeller framförs. 
 
Kapitel 4: Kapitel 4 innehåller empiriavsnittet i denna rapport. Här kommer 

studiens framtagna empiri redovisas, framförallt resultat från de 
intervjuer jag utfört.  

 
Kapitel 5: Femte kapitlet utgör studiens analys. Här kommer jag analysera 

det empiriska materialet jag samlat in utifrån de teorier och 
modeller jag valt att presentera i studien.  

 
Kapitel 6: En kort slutsats utgör det sjätte kapitlet.  
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Kapitel 7: Det sjunde kapitlet utgör studiens källförteckning. Här finner ni 
det material jag använt för att skriva den här uppsatsen, från 
böcker till Internet samt vilka figurer som finns med. 

 
Kapitel 8: Sista kapitlet utgör appendixet. Bilaga 1 består av de intervjufrågor 

som jag använt. Andra bilagan innehåller svaren från 
intervjupersonerna. 

 
 

1.5 Begreppsdefinition 

 
Läge:  Det uttryck man inom fastighetsbranschen använder för att 

förklara hur exempelvis en kontorslokal ligger. 
 
Kontorslokal: Byggnad eller större rum som används som en arbetsplats.2  
 
Vakans:  Innebär att en lokal står tom och inte har någon hyresgäst. 
 
Vakansgrad: Procentuella vakansen i relation till ett bestånd. Exempelvis ett 

företags individuella vakansgrad som är deras outhyrda kontorsyta 
i relation till deras totala kontorsyta. 

 

                                                 
2 /orstedts svenska ordbok, s. 575, 649 
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2 Metod  
 

 
 
I detta avsnitt ska jag redogöra för det vetenskapliga synsätt och de praktiska 
tillvägagångssätt som kommer att användas i studien.  

 
 
 

2.1 Bakgrund till ämnesval 

 
I inledningen nämnde jag mitt stora intresse för fastigheter, inte bara vad gäller 
bostadsfastigheter utan även kommersiella fastigheter. Nu ska jag bli fastighetsmäklare och 
har under min utbildning samt med hjälp av mediebevakning fått en relativt bra kunskap om 
bostadsmarknaden. Bostadsmarknaden är något som ligger i tiden och har under de senaste 
åren fått väldigt stor uppmärksamhet. På fastighetsmarknaden finns mycket mer än så, där 
bland andra kommersiella fastigheter. Det här en marknad som legat i skymundan för 
bostadsmarknaden men i mina ögon är denna marknad minst lika intressant som marknaden 
för bostäder.  
 
Att jag kan tänka mig arbeta med kommersiella fastigheter har jag även det nämnt, vilket gör 
det mer angeläget för mig att skriva om detta. Dock är detta endast en c-uppsats och tiden 
räcker inte för hur mycket som helst. Jag måste därför avgränsa min studie och detta gör jag 
genom att endast se på Stockholm innerstad, det vill säga innanför tullarna, samt att endast 
undersöka kontorslokaler. Jag har valt att skriva om kontorslokaler i Stockholms innerstad av 
anledningen att Stockholmsmarknaden skiljer sig mer än andra i Sverige och är lite 
annorlunda, därmed mer intressant enligt mig. Varför jag sedan just valde att se på faktorer 
som styr hyran är för att det varit sådan hysteri om försäljningspris på bostäder och vad det är 
som styr detta.  
 
En annan aspekt är bostadshyra och hyressättning av bostäder som bestäms utifrån många 
lagar och regler, medan hyressättning på lokaler sker fritt av fastighetsägarna. Jag anser att 
detta är fascinerande eftersom en bostadslägenhet och en kontorslokal kan ligga i samma 
fastighet men ändå styrs de av olika lagar och regler. Observera dock att jag inte ska gå in 
djupgående i ämnet.  
 
 

2.2 Kunskapsteoretisk förankring 

 
I min studie har jag valt att använda det hermeneutiska synsättet efter att ha sett igenom boken 
”Kvalitativ metod och vetenskapsteori” av Starrin och Svensson. Begreppet kommer från det 
antika Grekland och det är inom hermeneutiken så att man anser att man ska kunna bilda sig 
en egen uppfattning.3 
 

                                                 
3 Ödman, Per-Johan, Hermeneutik i teori och praktik, s. 11 



 10 

Hermeneutik är ett vetenskapligt synsätt, det vill säga ett sätt att se på verkligenheten. Här 
anser man att det är omöjligt att betrakta ett fenomen objektivt då vår egen upplevelse och 
tolkning att spelar roll. Man anser dock att det är viktigt att man är medveten om påverkan av 
ens förförståelse.  
 
Vetenskaperna inom hermeneutiken bygger på ett intresse i att öka förståelsen mellan 
människor. Framför allt tillämpar man kunskapsformen tolkning.4 Tolkning är den främsta 
kunskapsformen för de hermeneutiska vetenskaperna.5 Att tolka innebär att ange betydelser 
och man tolkar när man inte förstår verkligheten. Det består i att man frilägger samt tilldelar 
mening åt det som tolkas.6 
 
Personligen anser jag att studien är inspirerad av ett hermeneutiskt synsätt. Under arbetets 
gång har det varit en process där jag hela tiden lärt mig nya saker och fått nya perspektiv av 
det jag lärt mig. Om den nya kunskap jag sugit åt mig har påverkat mitt arbete positivt eller 
negativt är för mig omöjligt att svara på. Det jag dock kan fastställa är att jag personligen 
påverkat arbetet med mina erfarenheter och kunskaper. Jag är medveten om den risk som 
finns när jag alla gånger kanske inte är helt objektiv även om jag alltid försöker vara det. Jag 
tror det är omöjligt att se bort från sådant man redan vet eller tror sig veta. 
 
”Det hermeneutiska kunskapsintresset föreskriver inte att människor ska frigöras genom den 
uppnådda förståelsen.”7 
 
 

2.3 Information om vald specifik teori  

 
I det teoretiska avsnittet kommer jag först att redovisa ett kort avsnitt med historia om hyror 
och lokaler. Sedan kommer jag att ta upp olika teorier om hyressättning, allmänt om 
hyressättning på kommersiella lokaler samt lagar och regler för hyressättning på lokaler. 
Teorin kommer främst från tidigare skriver litteratur. Det finns en del skrivet om ämnet, dock 
är mycket av materialet äldre så det kan vara svårt att förhålla sig till det som finns skrivet. 
Förhoppningsvis kommer intervjuerna fylla upp den delen inte litteraturen kan, det vill säga 
hur saker och ting är i dagsläget.  
 
Bland annat kommer jag att studera konjunkturers betydelse, utbud och efterfrågan samt 
hyresprisbildning. Jag undersöker även olika lokaltyper och deras avstånd från citymiljö och 
vad för inverkan detta har på hyresnivån. 
 
 

2.4 Praktiskt tillvägagångssätt 

 
Den här studien kommer främst att bygga på kvalitativa intervjuer då jag personligen anser att 
detta är det bästa sättet. Jag anser att en kvantitativ studie kan vara svårgenomförd för ämnet 
jag skriver om samt att jag ensam endast har tio veckor på mig att slutföra uppsatsen. 

                                                 
4 Ödman, Per-Johan, Hermeneutik i teori och praktik, s. 55 
5 Ödman, Per-Johan, Hermeneutik i teori och praktik, s. 48 
6 Ödman, Per-Johan, Hermeneutik i teori och praktik, s. 71 
7 Ödman, Per-Johan, Hermeneutik i teori och praktik, s. 55 
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Sökandet av intervjupersoner som jag tror skulle passa till min studie har inte varit det 
lättaste. Bortsett från att dessa skulle ha en bra kunskap om kommersiella fastigheter i 
Stockholms innerstad så måste de vara villiga att ställa upp på en intervju av något slag. För 
övrigt är det bara ett plus om de kan lite extra om just kontorslokaler. Som sagt var det svårt 
att hitta personer som ens vill ställa upp på intervju, jag har mot de tråkiga oddsen funnit tre 
intervjupersoner som har varit till jättestor hjälp samt en som har varit till mindre hjälp. 
 
Jag är alltså medveten om att jag inte besitter en genomslående empiridel med flera hundra 
intervjupersoner, trots detta är jag positiv till studien och dess trovärdighet även om jag hade 
behövt några fler som velat ställa upp. 
 

2.4.1 Val av intervjupersoner 
 
Jag började alltså söka efter intervjupersoner som jag tror besitter den kunskap jag behöver 
för att kunna slutföra studien. Jag tog kontakt med Christofer Elg och Peter Wierth på 
företaget EW:Space som båda arbetar på som mäklare. Dessa två personer utgjorde intervju 
ett och två. Peter Wierth är dessutom ägare och chef på EW:Space. Man kan säga att de 
fungerar som fastighetskonsulter och hjälper hyresgäst och hyresvärd att hitta varandra. Båda 
Christofer och Peter ställde gärna upp på intervju. 
 
Vidare tog jag kontakt med Mikael Forkner som arbetar på Stockholms fastighetskontor som 
fastighetschef. Mikael var en mycket bra respondent som gav mig intressanta och 
välformulerade svar. Det var dock lite synd att han inte hade någon annan att rekommendera 
som jag kunde ställa frågor till. 
 
Den fjärde personen jag tog kontakt med var Stellan Lundström och detta efter att min 
handledare tänkt att det skulle vara en bra idé eftersom jag använt en av de böcker han varit 
med och skrivit, boken hette ”Mest sannolik hyra för lokaler – principer och metoder”. Han 
visste att Stellan Lundström arbetade på KTH så jag sökte upp hans kontaktuppgifter. Jag 
mailade och ringde honom. När jag fick tag i honom per telefon upptäckte jag att han var en 
väldigt upptagen människa och han konstaterade att detta endast skulle fungera om jag 
mailade honom mina frågor. Jag fick svar snabbt men måste nog påstå att jag blev besviken 
av hans svar. Jag har ändå valt att ta upp och redovisa dessa i min studie för att inte utelämna 
data. 
 
Jag har även försökt kontakta fastighetsägare som har kontorslokaler i Stockholms innerstad 
utan framgång. Ingen jag har tagit kontakt med har velat ställa upp och svara på frågor, vissa 
har inte svarat på mail medan andra har jag inte ens kunnat nå per telefon. Jag förstår vilka 
konsekvenser detta får för studien eftersom det känns som en viktig del att få prata med en 
fastighetsägare. Dock finns det inte mer jag kan göra än att försöka då det hänger på att någon 
vill ställa upp. Detta påverkar så klart även trovärdigheten för studien och det är därför jag 
verkligen vill poängtera att jag har försökt få en intervju med en fastighetsägare.  
 
Trovärdigheten för min studie har sjunkit något eftersom jag egentligen borde ha intervjuat 
fler personer, framförallt fastighetsägare. Det hade varit intressant att höra deras åsikter och 
erfarenheter av arbetet som fastighetsägare. Personligen anser jag att detta är den största 
svagheten i uppsatsen, men får ändå säga att jag är nöjd med de personer jag ändå fått tag på 
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och bedömer att studien har en relativt bra trovärdighet. Men jag kan trots allt inte förneka att 
fler intervjupersoner hade varit betydligt bättre. 
 

2.4.2 Sammanställning av teori och empiri 
 
Slutligen när jag intervjuat alla respondenter för min studie började jag sammanställa deras 
svar. Jag lade upp empirin på så sätt att jag gick igenom fråga för fråga och såg vad de olika 
respondenterna svarat och samlade deras svar på ett och samma ställe för att få det 
lättöverskådligt och lättläst. Övriga frågor som varit olika beroende på intervjuperson 
redovisas separat. 
 
Parallellt har jag under resans gång arbetat med teorin som i första hand kommer från lånad 
litteratur på bibliotek. Bortsett från litteraturen i källförteckningen har jag gått igenom en lång 
rad med böcker på olika bibliotek för att få tag på lämplig information. En del data har jag 
även funnit på Internet.  
 
De sammanställda svaren från respondenterna jämfördes med teorin och detta är det som 
utgör analysen i min studie. Här analyserar jag det data jag mottagit från intervjupersoner och 
litteratur. 
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3 Teori 
 

 
 
I teoriavsnittet kommer jag först att presentera ett kort avsnitt med historia följt av ett längre 
avsnitt med lagar och regler. Dessa ska fungera för att ge läsaren en bra baskunskap för att 
förstå studien. Sedan kommer uppsatsens teorier och modeller presenteras som sedan 
kommer att analyseras med kommande empiri i analyskapitlet.  

 
 
 

3.1 Historia om kontorshyra i Stockholm 

 
För drygt tio år sedan såg statistiken för Stockholms hyresmarknad helt annorlunda ut om 
man jämför med idag. I Stockholm fanns då 8 300 kontorslokaler och dessa hade en 
omsättning på uppskattningsvis 2 180 miljoner. Omkring fyra av tio lokaler som hyrts ut i 
Stockholm var under den tiden kontorslokaler.8 
 
I Stockholms innerstad låg kontorshyrorna på samma nivå som butikshyrorna, år 1985. Detta 
är lite ovanligt då butikshyror i vanliga fall brukar ligga på en högre nivå.9 
 
År 1985 hade kvadratmeterhyran för kontorslokaler i Stockholm innerstad ett medelvärde på 
drygt 1 000 kr/kvm. Hälften av kontorslokalerna hade en hyra på högst 930 kr/kvm och ¾ av 
hyresgästerna betalade högst 1 210 kr/kvm.10 I dagsläget ligger hyresnivåerna i Stockholms 
innerstad för modernare kontorslokaler mellan 3 800-4 500 kr/kvm (blå stapel) och 
omodernare mellan 2 700-3 400 kr/kvm (gul stapel).11 

 
Figur 3:1 
Hyror i Stockholm (CBD – Central business 
district) 

 

                                                 
8 Lokalhyreskommittén, Lokalhyror i fem kommuner (1987), s. 8-9 
9 Lokalhyreskommittén, Lokalhyror i fem kommuner (1987), s. 25 
10 Lokalhyreskommittén, Lokalhyror i fem kommuner (1987), s. 27-28 
11 NewSec Spring Report 2008 – 
http://www.newsec.se/documents/newsec/public/NordicReportSpring2008/NEWS_121_NR_Q1_08_high.pdf, s. 
21, 2008-06-09 
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3.2 Lagar och regler angående hyra och hyressättning 

 
� Här presenterar jag en del av de lagar och regler som finns angående hyra samt 

hyressättning. Detta för att läsaren ska få en bra grund om hur det ser ut på 
lokalhyresmarknaden ur ett juridiskt perspektiv. Jag framhäver det juridiska 
perspektivet då detta är basen för hur fastighetsägare får bestämma sina hyror.  

 
 

3.2.1 Marknadshyra 
 
År 1972 avreglerades hyressättningen på kommersiella fastigheter i Sverige. Detta har i sin 
tur bidragit till cykler i hyressättningen på kommersiella fastigheter och i fastighetsvärdet som 
kommer att variera i anslutning till konjunkturer.12 Att konstatera är även att samma år 
infördes ett principiellt förbud mot rörliga hyror på lokaler.13  
 
I lokalhyresförhållanden grundar sig bestämmelserna om hyra på att det är marknadshyran 
som ska vara styrande för rättstillämpningen.14 I en proposition från år 1987 har man framfört 
att  
 
”lokalens marknadshyra, det vill säga den hyra som lokalen vid hyrestidens utgång kan antas 
betinga på den öppna marknaden, liksom idag bör utgöra norm för vad dom skall anses som 
skäligt hyreskrav”.  
 
Vidare framgår i propositionen att vid bestämmandet av marknadshyran ska främst andra 
hyror för närmast jämförliga lokaler på orten beaktas. Jämförelsen bör i första hand göras med 
hyror för sådana lokaler som i grova drag är jämförbara med avseende på lokaltyp, läge, 
storlek och standard. Propositionen framhåller även att om det inte finns jämförliga lokaler på 
orten så får marknadshyran bestämmas med en mer fri värdering.15  
 
Victorin konstaterar att reglerna om lokalhyror har vissa likheter med reglerna om 
bruksvärdeshyra, skillnaden ligger i utgångspunkten som i detta fall är marknadshyran för 
lokaler. Inför medling med hyresnämnden ska båda parter skaffa fram jämförelsematerial som 
ska bestå av lokaler som i grova drag är likvärdiga som ovan nämnt. Man bör bortse från 
hyresavtal som inte kan representera en skälig marknadshyresnivå och övriga som inte kan 
anses representativa för marknadsläget.16 
 
På hyresmarknaden råder det i princip fri hyressättning. Här står det alltså hyresvärden fritt att 
vid uppsägning kräva den hyra som lokalen betingar vid ett anbud från den öppna marknaden. 
Eftersom hyran som hyresvärden begärt för förlängning av ett hyresförhållande varit skälig 
uppstår först efter det att hyresgästen avflyttat har man vid prövningen ofta ett relativt exakt 
mått på marknadsvärdet för lokalen. Senare utveckling har dock medfört förändringar av 
principen. Regeln har i olika sammanhang varit särskilt omdiskuterad bland annat vad gäller 
bakgrunden av hyreshöjningarna för lokaler i innerstäder. Kortfattat kan man säga att 
marknadshyran är den mest sannolika hyran mellan två oberoende parter på en öppen 
                                                 
12 http://www.infra.kth.se/byfa/publikationer/examensarbeten/2004/269.pdf, 2008-02-29 
13 Holmqvist, L., Thomsson, R., Hyreslagen – En kommentar (2003), s. 152 
14 Victorin, A., Kommersiell hyresrätt (2003), s. 66 
15 Proposition 1987/88:146, s. 22 
16 Victorin, A., Kommersiell hyresrätt (2003), s. 68 
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hyresmarknad eller också definieras som mest sannolik hyra vid nyteckning av hyreskontrakt 
på en öppen och fri marknad.17 Ändamålsfastighetskommittén påpekar att det är utbud och 
efterfrågan som styr hyran för lokaler och att kostnaderna som en fastighetsägare har för 
lokalerna spelar mindre roll.18 
 
Som tidigare nämnts påpekar propositionen från år 1987 att om inte jämförliga lokaler finns 
för att ta fram marknadshyra får denna bestämmas med en friare värdering. Dessutom har 
Statens fastighetsverk (SFV) utvecklat en modell som ska försöka motsvara en 
marknadsliknande hyra. Den ska användas för hyressättning av lokaler där när någon marknad 
inte finns för hela lokalen. Lokalerna delas in efter lokaltyp där det för varje typ anses finnas 
relevanta marknader. Då ska det vara möjligt för delmarknader, för de olika lokaltyperna, att 
göra antaganden om marknadshyran för dem. Delhyrorna väger man sedan ihop till vad som 
får representera marknadshyra för hela lokalen.19 
 
 

3.2.2 Hyresbeloppet 
 
Det finns olika sätt för hur hyran för lokaler skall framgå i hyresavtalet, huvudregeln säger 
dock att beloppet ska vara bestämt. Ett generellt undantag som hör därtill är angående den del 
av hyran som avser ersättning för värme, varmvatten, el, vatten och avlopp. Vidare finns 
undantag som till exempel omsättningshyra där hyran anpassas till omsättningen i 
hyresgästens rörelse. Det kan då handla om att hyran utgör en viss procent av rörelsens 
omsättning med ett minimi- och maximibelopp.20 
 
Andra undantag när man kan bortse från huvudregeln är när hyran är bestämd så att den kan 
variera genom en indexklausul och/eller genom en klausul om fastighetsskatt, samt när 
hyresavtalet löper tills vidare eller på kortare tid än tre år då man som hyresgäst kan vägra att 
betala högre belopp som uppstår av de nämnda klausulerna.21 
 
En totalhyra innebär att hyran innehåller alla de punkter som finns i 
Fastighetsägareförbundets lokalhyreskontrakt under rubriken Hyra. Exempel på några av de 
punkter som framgår i kontraktet är värme och varmvatten, el, trappstädning, fastighetsskatt 
och oförutsedda kostnader. Totalhyra är något som inte förekommer särskilt ofta. Vad gäller 
bränslekostnader finns en motvilja hos hyresvärdar att inte låsa ersättningen då dessa priser 
har stegrat snabbt under senare år. Trappstädning är dock en av de punkter som vanligen ingår 
i hyresbeloppet.22 
 
 

3.3 Lokaltyper och centrumavstånd 

 
Man brukar dela upp lokalhyresmarknaden efter dess användning, det kan alltså handla om 
kontor, butiker, industri, lager och så vidare. Ser man till den ekonomiska synvinkeln är denna 

                                                 
17 Victorin, A., Kommersiell hyresrätt (2003), s. 66 
18 Ändamålsfastighetskommittén, Hyressättning av vissa ändamålsbyggnader (2004), s. 70 
19 Ändamålsfastighetskommittén, Hyressättning av vissa ändamålsbyggnader (2004), s. 70 
20 Larsson, N., Synnergren, S., Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken (2007), s. 73 
21 Larsson, N., Synnergren, S., Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken (2007), s. 73 
22 Klasvik, J., Hyresförhandling om lokaler, s. 17-18, 46 
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indelning den mest intressanta för olika verksamheter har olika betalningsförmågor angående 
hyran. Detta ger olika lägespreferenser.23  
 
Nedan visas en schematisk hyresprofil med tre linjer som motsvarar olika lokaltyper. Linje A 
skulle till exempel motsvara specialvarubutiker där man ofta värderar ett läge i tätortens 
affärscentrum. Linje B, som i detta fall är det intressanta, ska föreställa kontorslokaler som 
inte är lika lägeskänsliga som butikslokaler medan linje C skulle kunna vara lager.24  
 
Figur 3:2 
Lokalhyror och centrumavstånd 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
De fysiska egenskaperna på en lokal spelar en viktig roll för marknadens tillämpning. 
Generella lokaler har en betydligt större marknad än de som är skräddarsydda och att lokalen 
går att förändra bidrar till att reducera risken för hyresvärden då det bland annat kan komma 
på tal om att omvandla butiker till kontor, lager till butiker och så vidare, man ändrar alltså 
lokaltyp. Detta kan leda till problem vid hyressättningen då det kan uppstå osäkerhet i vad för 
lokaltyp lokalen har, är den ett kontor eller en butik? Man ska i bedömningen se till den mest 
sannolika användningen.25   
 
 

3.4 Hyresprisbildning 

 
På en öppen hyresmarknad där fullständig information finns är det i stort sett alltid den 
hyresgäst som kan betala mest respektive den hyresvärd som kan ge de bästa 
kontraktsvillkoren som får sluta avtal. I en figur av Bejrum förklaras detta på ett enkelt sätt 
nedan. I figuren illustreras två exempel på hur två parter försöker enas om en marknadshyra. I 
det första mellan hyresgäst A och hyresvärd 1 kan man konstatera att hyresgästen inte kan 
erbjuda vad hyresvärden lägst vill ha för att hyra ut en viss lokal och är därför inte 
konkurrenskraftiga. I det andra exemplet mellan hyresgäst B och hyresvärd 2 erbjuder 
hyresgästen ett högre hyresvärde än det lägsta som hyresvärden vill ha och detta leder till att 
dessa kan komma överens om ett hyresvärde som i detta fall motsvarar den streckade linjen.26  
 
 
 
 
 
 

                                                 
23 Bejrum, H., Lundström, S., Mest sannolik hyra för lokaler (1989), s. 51 
24 Bejrum, H., Lundström, S., Mest sannolik hyra för lokaler (1989), s. 51 
25 Bejrum, H., Lundström, S., Mest sannolik hyra för lokaler (1989), s. 52 
26 Bejrum, H., Lundström, S., Mest sannolik hyra för lokaler (1989), s. 53-54 
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Figur 3:3 
Hyresprisbildning 

 
Det som påverkar hyresvärdet för olika kontrakt kan främst hänföras till nedanstående 
kategorier: 
 

� Servicenivå i förvaltningen. 
� Restriktioner för lokalens användning. 
� Kontraktsutformning som till exempel löptid och uppsägning. 
� Överlåtbarhet och andrahandsuthyrning. 

 
Utöver detta måste man även beakta olikheter som lokalens läge och användbarhet.27 
 
Processen vid hyresprisbildning skiljer sig när det å ena sidan handlar om en nyupplåtelse och 
å andra sidan en omförhandling. Vid en nyupplåtelse kan marknadskrafterna förmodas verka 
förhållandevis fritt och hyresgäster får ta ställning till sitt maximala hyresvärde i jämförelse 
till den fordrande hyran, medan man vid en omförhandling med sittande hyresgäst får 
betydligt fler restriktioner att följa. Detta gäller för både hyresgäst och hyresvärd.28 
 
Orsaker till hyresprisbildning kan vara flera men några exempel på detta är skillnader i 
lokalernas och kontraktens individuella egenskaper, annan målsättning än vinst hos hyresvärd, 
intressegemenskap mellan hyresvärd och hyresgäst samt slumpmässiga faktorer.29 
 
 

3.5 Utbud och efterfrågan 

 
Som tidigare nämnt påpekar Ändamålsfastighetskommittén att det är utbud och efterfrågan 
som styr hyran för lokaler samt att kostnaderna som fastighetsägaren har för en lokal är av 
mindre betydelse.30 Bejrum säger att på marknaden för lokaler i större städer, som i det här 
fallet Stockholm, finns ett stort antal aktörer, både på utbuds- och efterfrågesidan. Lokaler 
som bjuds ut på en sådan här marknad är relativt likvärdiga gällande läget och 
fastighetsägarna till dessa lokaler har en betydelsefull konkurrensfördel. Författaren påvisar 
dock att sannolikheten för ett reellt lägesmonopol endast uppstår på rejält begränsade 
marknader. Bortsett från läget uppskattar marknaden för uthyrning av lokaler en värdering av 
utbytesförhållanden mellan olika faktorer, exempelvis användbarhet, servicenivå och hyra.31  

                                                 
27 Bejrum, H., Lundström, S., Mest sannolik hyra för lokaler (1989), s. 54 
28 Bejrum, H., Lundström, S., Mest sannolik hyra för lokaler (1989), s. 54 
29 Bejrum, H., Lundström, S., Mest sannolik hyra för lokaler (1989), s. 56 
30 Ändamålsfastighetskommittén, Hyressättning av vissa ändamålsbyggnader (2004), s. 70 
31 Bejrum, H., Lundström, S., Mest sannolik hyra för lokaler (1989), s. 55-56 
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Ibland förekommer även så kallade nyckelpengar, detta i samband att komma över ett icke 
marknadsmässigt hyreskontrakt. Med nyckelpengar avses en betalning för hyreskontraktet. 
Detta kan ske i samband med företagsöverlåtelser och varför det kan vara svårt att bestämma 
den exakta summan för övertagandet av kontraktet.32 
 
 

3.6 Bedömning av hyran är marknadssimulering  

 
Att bedöma den mest sannolika hyran innebär att man simulerar marknaden. Man försöker 
med andra ord efterlikna marknadens prisbildning och man kan ställa sig frågan om vad den 
mest sannolika hyran skulle vara på en lokal om den förs ut på hyresmarknaden under 
specificerade villkor. Dessa villkor kan vara marknadsföringstid, servicenivå och 
upptrappning av hyran under kontraktstiden.33 
 
En marknadssimulering kan baseras på främst kvantitativa och kvalitativa förfaranden. Ett 
kvantitativt förfarande, en statistik metod, kan i huvudsak bygga på jämförelser med hyran för 
likvärdiga lokaler på orten. Ett kvalitativt förfarande grundas ibland på teoretiska modeller, 
som bygger på diskussioner kring olika faktorer som ligger bakom utbud och efterfrågan på 
en hyresmarknad för lokaler.34 
 
Man måste ta hänsyn till de individuella avkastningsvärdena hos hyresvärd och hyresgäst som 
mest sannolikt kommer ifråga för att utnyttja en viss lokal. För hyresvärden gäller den lägsta 
tänkbara hyran som bygger på vad det långsiktigt kostar att tillhandahålla lokalen för 
honom/henne. Är efterfrågan låg kan tänkas att hyresvärden får nöja sig med en hyra som kan 
täcka långsiktiga drift- och underhållskostnader. Å andra sidan, för hyresgästen är den högsta 
tänkbara hyran beroende av den verksamhet som bedrivs i en lokal och hur väl lokalen 
inklusive service fyller verksamhetens funktionskrav.35 
 
En simuleringsprocess bygger på att leta och analysera information för att få fram användbart 
material, som ska vara utgångspunkten vid bestämning av den mest sannolika hyran för en 
lokal. Hyresbedömaren ska ställa ett antal frågor och svaren till dessa ska eftersökas i de 
kvantitativa och kvalitativa förfarandena.   
 
Exempel på frågor fastighetsägaren kan ställa: 
 

� Vilken användning av lokalen leder till den bästa och mesta högavkastande?  
 

� Vem är den mest sannolika hyresgästen? 
 

� Hur mycket är hyresgästen villig att betala och vilka ekonomiska bedömningar görs? 
 

� Hur ser kontrakten ut för likartade lokaler med avseende på hyror och villkor i övrigt?  
 
� Hur ser konkurrensen ut på marknaden, finns andra alternativ för hyresgästen? 

                                                 
32 Bejrum, H., Lundström, S., Mest sannolik hyra för lokaler (1989), s. 56 
33 Bejrum, H., Lundström, S., Mest sannolik hyra för lokaler (1989), s. 64 
34 Bejrum, H., Lundström, S., Mest sannolik hyra för lokaler (1989), s. 64 
35 Bejrum, H., Lundströ, S., Mest sannolik hyra för lokaler (1989), s. 64-65 
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3.7 Konjunkturens betydelse 

 
”Under den andra hälften av 1980-talet bidrog den höga tillväxten, den låga realräntan, de 
goda kreditmöjligheterna, de höga subventionerna och skattesystemet till en omfattande 
nybyggnation och en snabb ökning av priserna såväl bostadsfastigheter som kommersiella 
fastigheter. Omkring år 1990 började dessa faktorer förändras och en kris uppstod på 
fastighetsmarknaden.”36 Detta skrev professor Dwight M. Jaffee på baksidan av sin bok ”Den 
svenska fastighetskrisen”. 
 
Vad gäller kommersiella fastigheter vad det kontorsbyggnaderna som drabbades hårdast av 
krisen. På denna marknad förekom alldeles för mycket byggande och nyproduktion var inte 
att tala om på många år i storstäderna.37 
 
År 1989 nådde index för priser på kontorsbyggnader i Stockholm en högsta punkt på 452 som 
sedan kom att sjunka till 144 fyra år senare, år 1993. Utvecklingen för de olika kategorierna 
av kommersiella fastigheter såg väldigt olikartad ut. Problemen drabbades först 
kontorsfastigheterna. I figuren nedan visar den översta linjen kontorsfastigheter medan de två 
övriga är industrifastigheter samt bostäder.38 

 
Figur 3:4 
Reala fastighetspriser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuren 3:4 visar riktningen för de nominella kontorshyrorna i Stockholm mellan åren 1980 
och 1993 i jämförelse med ett genomsnitt av andra europeiska storstäder. Som framgår av 
figuren steg kontorshyrorna stadigt i Europa under hela 1980-talet och de steg ännu snabbare i 
Stockholm under samma tidsperiod. Det var först år 1989 som höjningen av hyrorna 
avstannade i Stockholm för att sedan falla brant till år 1993. 
 

 
 
 
Figur 3:5 
Nominella hyror i kommersiella 
fastigheter i Stockholm och Europa 

 

                                                 
36 Dwight, M. J., Den svenska fastighetskrisen (1994) 
37 Dwight, M. J., Den svenska fastighetskrisen (1994), s. 18 
38 Dwight, M. J., Den svenska fastighetskrisen (1994), s. 61-62 
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3.7.1 Stock-flow-modellen 
 
Stock-flow-modellen är en modell som används för att bestämma huspriser och 
investeringstakt i hus. Den används för att exempelvis studera hur inflationsförväntningar 
påverkar reala huspriser.39 ”Den svenska fastighetskrisen” tar upp att man kan analysera den 
kommersiella fastighetsmarknaden men hjälp av modellen. På en kontorsbyggnadsmarknad i 
San Fransisco konstateras att hyrorna tenderar att skapa jämvikt mellan utbud och efterfrågan 
på erbjudna fastighetstjänster. Eftersom hyrorna inte alltid når jämviktsnivån så snabbt kan 
vakansgraden variera när utbud och efterfrågan på fastighetstjänster skiftar.40 
 
Dock bör man tänka på vissa speciella egenskaper som den kommersiella marknaden har när 
man ska tillämpa modellen. Bland annat rör det som om ett förhållandevis litet antal stora 
fastigheter, byggtiden är lång – från planeringsstadium till färdigställande samt att det ofta är 
svårt för marknadsaktörerna att inhämta information om framtiden efterfrågningar och 
framtida tillgängligt utbud.41 
 
Efterfrågan på kontorsfastigheter styrs främst att de ytbehov som finns för kontorspersonal. I 
mitten av 1980-talet fanns förväntningar om tillväxten i ytbehovet. En snabb tillväxt skedde 
inom de branscher som har stor efterfrågan på kontorsytor som exempelvis finans-, fastighets- 
och konsultföretag. Sedan ökade även behovet av yta per anställd.42 Förväntningarna år 1985 
om en ökad efterfrågan på kontorsytor förstärktes av de samtidigt stigande kontorshyrorna. I 
slutet av 1980-talet avstannade höjningarna för att sedan falla radikalt mellan år 1989 och år 
1993.43 
 
 

3.8 Hyressättning – faktorer som påverkar nivån enligt 
Fastighetsägarna 

 
Fastighetsägarna är en intresse- och branschorganisation. De arbetar för att skapa en 
fungerande fastighetsmarknad och har i dagsläget omkring 20 000 stycken medlemmar som 
äger lokal- och bostadshyreshus, industrifastigheter samt bostadsrättsföreningar. De privata 
fastighetsägarna äger totalt cirka 80 000 fastigheter och ungefär 80 % av alla kommersiella 
lokaler i Sverige.44 
 
Fastighetsägarna Sverige är organisationens gemensamma namn för deras olika föreningar. 
Deras främsta uppgifter består i att företräda fastighetsägare och deras intressen på nationell 
och EU-nivå samt att utveckla kompetensen inom fastighetsbranschen.45 
 
Vid hyressättning av lokaler sätts hyra och övriga villkor i en förhandling mellan 
fastighetsägare och hyresgäst alternativt via ombud för parterna. Kvadratmeterpriset varierar i 
regel mer vid uthyrning av butiker än vid uthyrning av kontorslokaler och detta beror på att 

                                                 
39 Poterba, J., Tax subsidies to owner-occupied housing (1984), s. 729-752 
40 Dwight, M. J., Den svenska fastighetskrisen (1994), s. 63 
41 Dwight, M. J., Den svenska fastighetskrisen (1994), s. 63-64 
42 Dwight, M. J., Den svenska fastighetskrisen (1994), s. 64 
43 Dwight, M. J., Den svenska fastighetskrisen (1994), s. 66 
44 http://www.fastighetsagarna.se/web/omoss.aspx, 2008-04-03 
45 http://www.fastighetsagarna.se/web/omoss.aspx, 2008-04-03 
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attraktiviteten av en butikslokal påverkas av exempelvis exponeringsmöjligheter och tillgång 
till parkeringsplatser för kunder.46 
 
Man kan inte jämföra hyror mellan olika lokaler på samma sätt som man kan vid bostäder. 
Det finns så många olika typer av lokaler och den hyra en hyresgäst betalar för en lokal 
speglar efterfrågan på marknaden. Priset påverkas av faktorer som bland annat ort, läge på 
orten, läge i fastigheten, tillgänglighet och lokals standard. Nedan redovisas exempel på 
faktorer som påverkar hyressättningen på fastighetsmarknaden för lokaler.47 
 
 
 
 
 

Figur 3:6 
Vad styr hyran på 
lokalmarknaden? 

 
 

                                                 
46 http://www.fastighetsagarna.se/_files/_syd_vitbok_slutversion.pdf, 2008-04-02 
47 http://www.fastighetsagarna.se/_files/_syd_vitbok_slutversion.pdf, 2008-04-02 
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4 Empiri 
 

 
 
I detta avsnitt kommer studiens empiri redovisas, det vill säga resultaten av de intervjuer jag 
utfört på representativa personer med kunskap om kommersiella fastigheter främst i 
Stockholms innerstad.  

 
 
 

4.1 Intervjuer 

 
De intervjupersoner jag valt att ställa frågor till har jag personligen handplockat och tagit 
kontakt med. Jag har haft egna kontakter, sökt på Internet efter personer som jag tror kan vara 
lämpliga intervjupersoner samt fått rekommendationer från andra. Dessa personer har blivit 
utvalda på grund av den kompetens de besitter angående kommersiella fastigheter. 
 
Respondenterna fick svara på en antal liknade huvudfrågor samt fick Christofer Elg besvara 
kompletterande frågor som varit individuellt utformade beroende på hans bakgrund och 
expertis. Egentligen skulle intervjupersonen Peter Wierth även besvara dessa kompletterande 
frågor men han hade tyvärr inte tid vid tillfället. Frågorna har ställts per mail, telefon eller 
personligen beroende på tillgänglighet hos intervjupersonerna. I första bilagan kan du återse 
intervjufrågorna. 
 
 

4.2 Sammanställning av huvudfrågorna 

 
I denna del kommer jag att sammanställa svaren från respondenterna fråga för fråga. Detta för 
att få en bra översikt om vilka olika åsikter som fördes fram under varje fråga. 
Respondenterna har svarat utifrån hur de uppfattat frågorna och jag har behållit dem så för att 
inte förvränga svaren. Det kan bli rörigt, men det är i alla fall svaren så som de gavs. 
 
 

Vilka faktorer anser du påverkar kontorshyrorna i Stockholms innerstad? 
Varför?  
 
Att läget är en av de mest påverkande faktorerna vid hyressättning att kontorslokaler var det 
ingen tvekan på. Respondenterna verkar vara ganska överens på den biten. Elg påpekar att 
knytpunkter som Centralen är en faktor och Forkner pratar om nära kommunikationer. Nedan 
följer de faktorer som intervjupersonerna anser påverkar mest. För att citera Lundström, ”Den 
starka ekonomiska basen – läget, läget, läget”.  
 

1. Läget: Det viktigaste är var lokalen befinner sig, exempelvis nära 
kommunikationer. 
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2. Lokal: Näst viktigast ansågs lokalen vara. Här talar respondenterna om i vilket 
skick lokalen är och hur anpassningsbar den är. Lokalens yta är viktig, om den 
är effektiv. Man vill ha funktionella ytor för att nå den funktion man 
eftersträvar. 

 
3. Låg- och högkonjunktur: Konjunktur anses ha en stor inverkan när det väl 
händer annars är den i skymundan. 

 
Övriga faktorer som intervjupersonerna diskuterade kring redovisas nedan. Dessa anser dem 
ha en inverkan på kontorshyrorna, dock inte lika stor som de ovan framförda. 
 

� Efterfrågan. 
 

� Vakansgrad. 
 
� Parkeringsplatser. 

 
� Områden, exempelvis statusområden som Stureplan. 

 
 

Vilka är normalt de lägsta och högsta gränserna för en hyresnivå som en 
fastighetsägare har? Vad är det som påverkar de lägsta och högsta 
gränserna för en hyresnivå? 
 
Lägsta gräns: 

� Fylla upp kostnader för lokal, inklusive eventuell vinst. 
 

� Intäkter och kostnader. Hyresintäkter – (Driftkostnader, Underhåll, Finansiella 
kostnader). 

 
� Kostnadsutveckling angående exempelvis ränteläge och uppvärmning såsom olja, el 
och fjärrvärme.  

 
”Det är inte troligt att fastighetsägare under någon längre tid vill förlora pengar på 
förvaltningen av fastigheten.” 
 
Högsta gräns: 

� Kundens betalningsvilja. 
 
� Marknadshyra. 

 
� Efterfrågan. 

 
”Sånt som påverkar de högsta gränserna för hyresnivåerna är exempelvis konjunktur, 
efterfrågan och vakansgrad.” 
 
Långsiktigt tänkande diskuterades av respondenterna ivrigt under intervjuerna och ansågs 
även det vara väldigt viktigt att tänka på när man sätter den övre gränsen för hyresnivå. Nedan 
redovisas resonemang som mottogs. Lundström svarade inte på frågan. 
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”Man kan ta ut rövarpriser och det finns alltid hyresgäster som är villiga att betala priset 
men långsiktigt är inte det en lösning för någon gång får hyresgästen nog och ser sig om efter 
något billigare.”  
 
”Att ha en långsiktigt tänk när det gäller hyresförhållanden och inte maximera intäkterna kan 
ofta en stabilare hyresverksamhet och mindre svängningar av intäkterna.”  
 
 

Vad är det för skillnad på kontorslokaler och andra kommersiella 
lokaler? 
 
På denna fråga valde intervjupersonerna att svara på lite olika sätt och diskutera olika saker. 
Det diskuterades om kontraktstider, verksamheter för olika slags lokaler och dylikt. Alltså 
blev det inga direkt enhetliga svar på denna fråga men nedan framförs de svar jag mottog från 
respondenterna. 
 
”På kontorslokaler skrivs kontrakt oftare på kortare tid, medan till exempel större butiker 
eller kedjor skriver på mer än tre år för sina butikslokaler. Ofta handlar det om kontrakt på 
omkring 10 år. Det kan vara lite väl mycket för ett mindre företag att binda upp sig på.” 
 
”/är det gäller kontorslokaler är marknaden ganska enhetlig. För övriga kommersiella 
lokaler är det upp till vilken typ av verksamhet som bedrivs och vilka nivåer på hyror som kan 
tas ut. Restauranger, bokhandel och livsmedelsbutiker har helt olika marknader och 
hyressättning.”  
 
”Kontorslokaler är till sin natur generella.” 
 
”Det är inte någon större skillnad utan de förvaltas i regel på samma sätt som andra 
kommersiella fastigheter.” 
 
 

Vilket fastighetsbolag anser du är dominerar i Stockholms innerstad och 
har företaget någon inverkan på hyressättningen för andra bolag som 
arbetar på samma marknad?  
 
Denna fråga upplevdes som svår hos vissa av respondenterna och jag fick inte direkt ut något 
exakt svar. Forkner hade ingen åsikt och Elg hade ingen direkt uppfattning om frågan. Elg 
diskuterade lite kring de stora företagen Vasakronan och AP Fastigheter som dominerande 
men även Hufvudstaden. Slutligen kom han fram till att detta mest var spekulationer och 
gissningar från hans sida. Lundström hade dock en uppfattning om dominerande 
fastighetsbolag på marknaden i Stockholms innerstad. Han talar om de stora institutionerna 
som Vasakronan, Hufvudstaden, Diligentia och Trygg Hansa. Nedan redovisas 
respondenternas svar av dominerande fastighetsbolag. 
 

� Vasakronan. 
 

� Hufvudstaden. 
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� Övriga: AP Fastigheter, Diligentia och Trygg Hansa. 
 
”Jag anser inte att det är ett företag som dominerar utan snarare en handfull ungefär lika 
stora spelare.” – Peter Wierth. 
 
 

Vilken nivå anser du hyrorna ligger på i Stockholms city? Varför? 
 
Respondenterna hade lite olika åsikter om vilken nivå hyrorna på kontorslokalerna i 
Stockholms city ligger på. Lundström valde att inte svara då han ansåg det vara en omöjlig 
fråga att svara på. 
 
De hade olika svarsalternativ att välja mellan och dessa var ”mycket hög”, ”hög”, ”rimlig” 
och ”inte alls hög”.  
 

� Rimlig nivå: ”/ivåerna på hyrorna speglar dagens marknad och avspeglar den 
nivåer hyresgästerna är villiga att betala.”  

 
� Hög nivå: ”Det har hittills varit fastighetsägarnas marknad och det har funnits fler 

hyresgäster än vad det funnits lokaler, men nu känns det som att marknaden håller på 
att stabilisera sig. Detta har alltså lett till att fastighetsägarna kunnat ta ut en högre 
hyra.” 
 
”Hyrorna har följt konjunkturen uppåt under de senaste åren och ligger nu på en hög 
nivå jämfört med de senaste fem åren.” 

 

Vilken påverkan har de olika stadsdelarna på hyressättningen på 
kontorslokaler? Vart anser du att det är mest populärt att ha kontorslokal 
och varför? 
 
På denna fråga fick respondenterna välja mellan de olika stadsdelarna i Stockholm innanför 
tullarna. Nedan redovisas alternativen. Stellan Lundström besvarade inte frågan. 
 

� Södermalm 
 

� Kungsholmen 
 

� Gamla Stan 
 

� Östermalm 
 

� Norrmalm 
 
Ingen av respondenterna valde att ange ett av alternativen. Däremot var de överens om att 
området kring Centralstationen var populärt. 
 
”Jag tror att området kring Centralen är väldigt populärt. Många företag har besökare från 
utlandet och andra delar av Sverige. Detta gör det lättare för besökarna att ta sig till 
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företaget. Dessutom är det väldigt bra för de anställda som lätt kan ta sig till jobbet 
oberoende av vart de bor.” 
 
”City. Det vill säga del av både Östermalm och /orrmalm. /ärheten till Centralen och 
kommunikationer är viktigt.” 
 
”City är det mest attraktiva läget att sitta i beroende på de kommunikationer och serviceutbud 
som finns där, och har därför också de högsta hyrorna.” 
 
 

Tror du att SL har inverkan på kontorslokalers hyror? Vilken inverkan i 
så fall och varför? Om nej, varför? 
 
Den här frågan valde jag att ta med i min studie då jag var lite nyfiken på om det kanske 
kunde vara så att SL hade inverkan på kontorslokalers hyror. Kanske inte direkt men indirekt 
genom att man anser att lokalen har ett bättre läge. Även i denna fråga var det en del splittrade 
åsikter, men här redovisas de svar jag mottog från intervjupersonerna. 
 
”SL har absolut ett finger med i spelet. Har man bra kommunikationer så ökar det indirekt 
värdet på lokalen och driver därmed upp hyran.” 
 
”SL i sak har ingen större påverkan, däremot hur de allmänna kommunikationerna fungerar 
är viktigt, som exempelvis parkeringsmöjligheter.” 
 
”Tillgänglighet.” 
 
”För många företag spelar kommunikationer en roll i valet av läge för sina lokaler. Man vill 
underlätta för personal och kunder att kunna ta sig till företaget.” 
 
Lundström talar däremot inget om SL i sig utan påpekar att det är tillgängligheten som är det 
väsentliga. Tillgängligt på vilket sätt går att diskutera men jag tror Stellan Lundström syftar 
på en lokals tillgänglighet, hur lätt den är att ta sig till.  
 
Även om respondenterna inte verkar vara överens om SL:s inverkan på kontorslokalers hyror 
så är de ändå överens om kommunikationer är en viktig bricka i spelat. Bra kommunikationer 
driver indirekt upp hyran som Elg berättade.  
 
 

Om du var fastighetsägare för kontorslokaler, vad skulle du tänka på vid 
hyressättning? 
 
Respondenterna diskuterade en rad olika aspekter och hade olika inriktningar på sina svar. 
Vissa inriktade sig på lokalen i sig medan andra såg på ett vidare perspektiv. 
 

� Marknadsmässig hyra. 
 

� Tänka långsiktigt. 
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� Lokalernas effektivitet och komfort. 
 

� Kommunikationer och parkeringsmöjligheter. 
 

� Inte ta ut för hög hyra utan istället sikta på att få hyresgäster att stanna så länge som 
möjligt. 

  
 

Finns det något du tycker jag har missat eller som du vill dela med dig? 
 
Varken Wierth eller Elg hade något att tillägga under intervjun, likaså Lundström. Forkner 
hade däremot en del att tillägga och nedan redovisas ett svar som jag personligen anser är 
både relevant och intressant för studien. 
 
”Att ha en långsiktigt tänk när det gäller hyresförhållanden och inte maximera intäkterna kan 
ofta ge en stabilare hyresverksamhet och mindre svängningar av intäkterna. Hyresgästerna 
utnyttjar då inte lågkonjunkturerna maximalt. En hyresgäst som flyttar innebär oftast stora 
kostnader, både i tomställning och också lokalanpassning för ny hyresgäst.” 
 
 

4.3 Sammanställning av individuella frågor 

 
Här redovisas de svar jag fått från de individuella frågorna av Christofer Elg. Som nämnt är 
det endast Elg som besvarat de individuella frågorna. Anledningen till att jag valt att ställa 
kompletterande frågor till Elg beror på att jag ansåg att dessa frågor i hans fall kunde 
komplettera huvudfrågorna.  
 
 

Under en förmedlingsprocess av en kontorslokal, vilka frågor har 
kunden? 
 
Nedan redovisas vilka frågor Christofer Elg anser är vanligast under en förmedlingsprocess. 
Han berättar även att dessa frågor ofta återkommer i den slutliga förhandlingen.  
 

� Vad ligger hyran på? 
 

� Finns planritning över lokalen?  
� Fråga som intresserar många då man vill kunna se om det går att göra 
eventuella ändringar och anpassningar av lokalen. 

 
� Vilka andra hyresgäster sitter/har suttit i huset? 

� Elg tror att frågan ställs av nyfikenhet. 
 

� Finns parkeringsplatser att hyra? 
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Vad lyfter ni fram för era potentiella kunder vid kontorslokalsuthyrning? 
 
Jag och Christofer Elg hade en diskussion han och jag om vad man försöker lyfta fram för 
sina kunder vid en uthyrning för en kontorslokal. Christofer Elg resonerade och kom slutligen 
fram till att i slutändan så handlar det om att ta fram en lokals speciella egenskaper. Exempel 
på utmärkande kvaliteter som Elg tog upp är 
 

���� Låg hyra. 
 

���� Utsikt. 
 

���� Gott om parkeringsplatser. 
 
Han framför också att man måste framhäva egenskaperna efter kundens tycke. ”Det är ju 
ingen idé att man berättar för en kund att hyran på en viss kontorslokal är låg men att det inte 
finns parkeringsplatser, om det är parkeringsplatser hyresgästen behöver för att ens kunna 
tänka sig att hyra lokalen.”   
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5 Analys 
 

 
 
Analysavsnittet utgör sammanbindningen av arbetets teori- och empiridel. Här kommer jag 
att analysera det material jag samlat in i form av intervjuer med den teori jag valt att 
använda. En identifikation av de faktorer jag funnit som påverkas hyressättningen av 
kontorslokaler i Stockholms innerstad kommer presenteras. Observera att jag kallar alla 
intervjupersoner för X då jag inte anser att det är relevant att veta vem det är som sagt en 
specifik sak.   

 
 
 

5.1 Faktorer som påverkar hyressättningen och hyresnivån på 
kontorslokaler 

 

 
Figur 5:1    Figur 5:2 
Faktorer som påverkar hyresnivån – intervjupersoner Vad styr hyran på lokalmarknaden? – 

Fastighetsägarna  
 
Figurerna ovan representerar faktorer som påverkar hyresnivån på kontorslokaler. Första 
figuren (5:1) motsvarar intervjupersonernas svar medan den andra (5:2), tidigare visad, är en 
figur utformad av Fastighetsägarna.  
 
Det intressanta tycker jag är att de är mer lika än de ser ut för att i figuren med 
intervjupersonernas svar har jag inte redovisat svar som inte hörde till frågan om vilka 
faktorer de anser påverkar hyresnivån mest på kontorslokaler. Men under intervjuernas gång 
framkom fler faktorer som intervjupersonerna talade om som de ansåg vara viktiga saker att 
tänka på vid hyressättning och dylikt. Bland dessa faktorer fanns bland annat kontraktslängd, 
service och omkringliggande verksamheter samt tillgänglighet i form av kommunikationer. 
Nu framgår det alltså att dessa figurer i slutändan skulle se rätt snarlika ut, att poängtera är att 
intervjupersonernas figur skulle vara mer heltäckande.  
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5.1.1 Läget 
 
Inte helt oväntat ansågs läget vara den faktor som påverkar hyressättningen av kontorslokaler 
mest hos intervjupersonerna. Som Lundström sa, ”Den starka ekonomiska basen – läget, 
läget, läget”, när jag bad honom nämna ett par olika faktorer som han anser påverkar 
hyresnivån på kontorslokaler.  
 
I figuren (5:1) ovan om intervjupersonernas åsikter finns sju faktorer som de olika 
respondenterna framfört. Ser man noga på dessa faktorer kan man konstatera att tre av dessa, 
inkluderat läget, faktiskt utgör olika typer av lägen. Dessa är alltså läge, parkeringsplatser och 
områden. Faktorn parkeringsplatser blir en typ av läge då intervjuperson X framför att det är 
viktigt att det finns parkeringsplatser nära kontorslokalen för anställda och kunder. Alltså 
styrs valet av kontorslokal i detta fall av ett behov att ligga på ett visst ställe där det finns 
parkeringsmöjligheter – läge. Vidare kan faktorn områden också anses som en typ av läge. 
Intervjuperson X påpekar att vissa speciella områden kan ha ett finger med i spelet, att 
exempelvis ett statusområde som Stureplan kan driva upp lokalhyrorna. Även i detta fall kan 
konstatera att det handlar om läget.  
 
Studerar man sedan den andra figuren av Fastighetsägarna anser jag personligen att av dessa 
sju faktorer utgör fyra lägen av något slag, det vill säga tillgänglighet/infrastruktur, läge, 
omkringliggande verksamheter och service. Tillgängligheten och infrastrukturen där en viss 
lokal ligger kan driva upp hyran enligt Fastighetsägarna. Med tillgänglighet kan man se 
kommunikationer som SL eller SJ i vårat fall. Det blir en fråga om hur läget är där lokalen 
befinner sig och hur infrastrukturer är utvecklad på detta ställe. När det gäller 
omkringliggande verksamheter samt service så gäller ungefär samma sak. Man menar på att 
väletablerade företag och olika typer av service i närheten av en lokal är faktorer som 
påverkar hyresnivån. Med allt rätt, dock bör även här konstateras en sak – läge.  
 
Det är, enligt mig, rätt konstigt att läge som begrepp används på det sätt det gör då uttrycket i 
sig egentligen inte säger ett skvatt om något. Man kan exempelvis höra ”lokalen har ett bra 
läge”. Vad säger det egentligen? Det ska syfta till något specifikt men ändå lyckas man inte 
förmedla något med uttrycket. 
 
Under studiens gång ville jag ta reda på andra starka faktorer än läget som påverkar 
hyresnivån och hyressättningen av kontorslokaler i Stockholm innerstad. Det började som en 
besvikelse då jag gång på gång kände att jag föll tillbaka till ruta ett eftersom i stort sett det 
mesta kunde återknippas med läget. Det jag senare förstod var att både litteratur och 
intervjupersoner talade om läge på otaligt många olika sätt. Till slut blev läget som faktor för 
mig helt ointressant.  
 
Anledningen till att läget efter en tid blev ointressant och blev för mig ett begrepp utan 
innebörd beror på att jag kom fram till att uttrycket har missbrukats radikalt och det längre 
inte finns någon mening med ordet. Jag kan säga att jag vill ha en kontorslokal med schysst 
läge, men vad säger det egentligen? För mig som vet vad jag syftar på är svaret enkelt, men 
för övriga är det helt omöjligt att veta vad som åsyftas, det kan vara allt från ett läge med bra 
utsikt till ett annat läge med nära till kommunikationer, eller varför inte ett läge som menar på 
att man vill ligga i stadscentra.  
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Nedan har jag satt ihop en egen figur som ska ge en inblick i vad läge kan vara. Jag har valt 
att ta upp olika typer av lägen som blivit nämnda i uppsatsen från intervjupersoner och i 
teorin. 
 

 
 
Figur 5:3 – Läge  

 
Allteftersom jag intervjuade de personer jag valt ut för min studie upptäckte jag att även dessa 
personer var bortkomna i begreppet läge. Jag förstod att de, likaväl som jag, använde läge 
som en helhetsbeteckning för det mesta utan att direkt veta om det. Resonerade jag en stund 
utifrån deras svar och mina funderingar kom jag oftast fram till att läge var ett väldigt 
komplext och brett ord. Alldeles för vidsträckt för att man ska kunna använda det på ett 
förklarande sätt.  
 
Om man jämför kontorslokaler och bostäder så har begreppet läge olika mening i mitt tycke. 
Angående bostäder handlar läget oftast om läget för en viss plats, exempelvis en bostadsrätt i 
Stockholms innerstad anses ha ett väldigt bra läge, eller så kan det handla om ett bra läge i 
form av utsikt, exempelvis sjöutsikt. När det gäller kontorslokaler däremot blir begreppet läge 
ännu mer brett och tappar betydelsen. Här handlar det, förutom om de jag redan nämnt om 
bostäder, även lägen till kommunikationer, parkeringsplatser, andra hyresgäster och så vidare.  
 

5.1.2 Lokal 
 
På andra plats över faktorer som styr hyresnivån av kontorslokaler kom själva lokalen. 
Respondenterna talar om en kontorslokals skick och anpassningsförmåga som en viktig del. 
Under intervjuerna fick jag veta att kunder letar efter lokaler som är yteffektiva, det vill säga 
ytor som är enkla och inte ger spillytor som exempelvis små vrår. Funktionalitet är nummer 
ett.  
 
Angående anpassningsförmågan hos en kontorslokal blev ytterligare ett bevis när jag fick 
höra att eventuella hyresgäster ofta ställer frågan om det finns någon planritning över lokalen. 
Självklart är man väl som spekulant intresserad över hur planlösningen av ytan man eventuellt 
vill hyra ser ut, men både jag och intervjuperson kom överens om att vi ansåg att kunder vill 
veta om de skulle vilja göra ändringar eller anpassningar av lokalen för att få den att passa 
dem och deras verksamhet.  
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I litteraturen talar Bejrum om företeelser som kunde påverka hyresvärdet negativt respektive 
positivt och där nämndes bland annat restriktioner för lokalens användning som ett av hoten. 
En lokals användbarhet togs även upp som en viktig faktor att beakta. 
 

5.1.3 Låg- och högkonjunktur 
 
Den tredje faktorn som av respondenterna ansågs vara en av dem som mest påverkar 
hyresnivån av kontorslokaler är låg- och högkonjunkturer. Personligen trodde jag inte att 
konjunkturerna skulle ha så stor inverkan som de ansågs ha. Å andra sidan så drabbades 
kontorslokalerna hårdast av fastighetskrisen i början av 1990-talet så en viss inverkan på 
hyresnivån är kanske inte så konstigt. Kontorslokalerna var även de som drabbades först av 
problemen. 
 
Konjunkturerna påverkar enligt intervjuperson X den övre gränsen för en hyresnivå, det vill 
säga det högsta en hyresvärd anser att de kan ta ut för en viss lokal. Just nu är Sverige inne i 
en högkonjunktur vilket gör att hyrorna är relativt höga i Stockholms innerstad enligt 
intervjupersonerna. Det jag alltså kan konstatera är att ju starkare högkonjunktur desto högre 
blir hyrorna i Stockholms innerstad på samma sätt som att hyrorna kommer att sjunka den 
dagen Sverige åter går in i en lågkonjunktur. 
 
Detta med konjunkturer innebär alltså att det är värt för hyresvärdar att inte ta ut för hög hyra 
under en högkonjunktur då de riskerar att bli av med hyresgäster som inte har råd att sitta kvar 
den dag en lågkonjunktur är på väg. Även om hyrorna förmodligen sjunker en aning under en 
lågkonjunktur tror jag dessa kommer vara för höga för hyresgästerna om de redan innan 
konjunkturen ligger på en hög nivå. Det är med andra ord bättre att sikta på en stabil och 
långvarig relation mellan hyresgäst och hyresvärd. Ett sätt är att inte försöka ta ut maximalt i 
hyra. En av respondenter anser däremot att hyresgäster i vissa fall kan utnyttja 
lågkonjunkturer. 
 
”Att ha ett långsiktigt tänk när det gäller hyresförhållanden och inte maximera intäkterna kan 
ofta en stabilare hyresverksamhet och mindre svängningar av intäkterna. Hyresgästerna 
utnyttjar då inte lågkonjunkturerna maximalt.”  
 
Jag tror på att man som hyresvärd minst tjänar lika mycket som en hyresgäst på att inte ta ut 
hyra till sista kronan för när väl sådana här tillfällen som lågkonjunkturer dyker upp så har 
man en bra chans att klara sig igenom dem. Detta för att jag anser att det är snäppet viktigare 
att sikta mot en stabil och långvarig relation med sina hyresgäster som förhoppningsvis har 
råd att stanna under sämre tider. En sak för alla att inse är att låg- och högkonjunkturer 
kommer och går, att det inte finns något vi i dagsläget kan göra för att undvika dessa. Det vi 
kan göra är att lära oss leva och anpassa oss efter dessa på bästa sätt efter kunskap och 
förmåga. 
 
 

5.1.4 Övriga 
 
Övriga faktorer som diskuterats i studien är bland annat parkeringsplatser samt att vissa 
speciella områden kan ha en positiv inverkan för att driva upp hyresnivåerna, de kan handla 
om statusområden som Stureplan eller knytpunkter som Centralstationen i Stockholm. I 
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tidigare avsnitt nämnde jag att dessa är att ses som en typ av läge och kan alltså inte anses 
som en annan faktor än just läge. 
 
Vidare dök även faktorerna efterfrågan och vakansgrad upp. Dessa faktorer ansågs inte direkt 
vara en av dem som hade en mer avgörande roll vid hyressättning så därför väljer jag att inte 
utveckla dessa något mer.  
 
 

5.2 Gränser för hyra som styr hyressättningen och hyresnivån 

 
Redan i avsnitt 5:1 kom jag in på nedre och övre gränser som sätter stopp för en hyresnivå i 
båda riktningar, det vill säga lägsta respektive högsta hyra man kan ta ut för en kontorslokal. 
Min första problemformulering lyder ”vad styr hyressättningen vid uthyrning av kommersiella 
lokaler i form av kontorslokaler i Stockholm?”. Jag har i föregående del talat om en rad olika 
faktorer som betraktas ha inverkan på hyresnivåerna i Stockholm innanför tullarna. Nu går jag 
vidare och ska analysera dessa gränser. 
 
Bejrum talade bland annat om att det är den hyresgäst som kan betala mest respektive den 
hyresvärd som ger de bästa kontraktsvillkoren, däribland lägst hyra, som får sluta avtal. I 
samband med detta visar författaren en illustration av hur det kan se ut. Se figur nedan som är 
tidigare visad i teoriavsnittet. Som framgår av figuren så måste hyresgäst och hyresvärd vara 
på samma nivå angående hyra för att ens kunna sluta avtal med varandra. Alltså krävs en 
lägsta gräns för hyresvärden att beakta. Denna lägsta gräns måste vara acceptabelt från 
hyresgästens sida, annars blir det inget avtal. Här talar respondenterna om en lägsta gräns som 
ska fylla upp kostnader för drift, underhåll och finansiella kostnader, samt vinst. 
 

Figur 5:4 
Hyresprisbildning 

 
 
 
 
 
 

 
De hyresvärden anses högst kunna ta ut i hyra av en hyresgäst enligt intervjupersonerna beror 
bland annat på vad hyresgästen är villig att betala. Förmodligen är dessa inte villiga att betala 
mer än marknadshyra som respondenterna även påpekade i intervjuerna. Marknadshyran är 
väldigt kortfattat den mest sannolika hyran mellan två oberoende parter på en öppen 
hyresmarknad. Det tredje intervjupersonerna talade om var efterfrågan. Finns det stor 
efterfrågan på lokaler kan man höja hyran för att slutligen finna bäst betalande hyresgäst.  
 
Viktigt att tänka på är att om man vill ha ett långsiktigt förhållande med sin hyresgäst ska man 
inte satsa på att få ut maximalt av sina hyresgäster. Satsa på en nivå som båda parter är nöjda 
med inte bara hyresvärd. 
 
Bortsett från hyran diskuteras även servicenivå i förvaltning, restriktioner för en lokals 
användning, kontraktsutformning som exempelvis löptid och uppsägning samt överlåtbarhet 
och andrahandsuthyrning i ett hyreskontrakt. 
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5.3 Långsiktigt tänkande 

 
I teorin har jag inte tagit upp något specifikt om långsiktigt tänkande vid förmedling av 
kontorslokaler. Anledningen kan troligtvis bero på att jag inte funnit något om just det ämnet. 
Det som är intressant med detta är att de flesta av respondenterna på något sätt under 
intervjuerna kom in på långsiktigt tänkande utan att jag ens har frågat om det. Redan i avsnitt 
5.1.3 har jag tagit upp en del om långsiktigt tänkande men här fortsätter jag analysen. Så här 
sa respondenterna:  
 
”Jag skulle inte försöka höja hyran till sista kronan utan istället få mina hyresgäster att 
stanna så länge som möjligt.”  
 
”Man kan ta ut rövarpriser och det finns alltid hyresgäster som är villiga att betala priset 
men långsiktigt är inte det en lösning för någon gång får hyresgästen nog och ser sig om efter 
något billigare.”  
 
”Det är viktigt att ha ett långsiktigt tänk när det gäller hyresförhållanden och inte maximera 
intäkterna kan ofta en stabilare hyresverksamhet och mindre svängningar av intäkterna.”  
 
”Jag skulle försöka lägga hyran marknadsmässigt men ändå vara noga med att inte ligga för 
högt för att på det sättet få en nöjd hyresgäst. En nöjd hyresgäst tar förmodligen kontakt med 
mig som fastighetsägare igen när det är dags att flytta för att de kanske behöver större ytor. 
Man måste tänka långsiktigt.” 
 
Intervjuperson X berättade för mig att hyreskontrakt för kontorslokaler oftast skrivs på tre år, 
vilket är betydligt mindre än för butikslokaler exempelvis. För att sedan kunna hålla kvar sina 
hyresgäster långsiktligt anser jag att det är viktigt att båda parter är nöjda med varandra och 
komma överens. Man vill förlänga kontrakt efter kontraktstidens slut och detta sker endast om 
båda parter är med på det, framför allt hyresgästen. Antingen om man förlänger det gamla 
kontraktet eller om man kanske har blivit större och vill ha större lokaler. Här har hyresägaren 
en chans att hyra ut större ytor till sina hyresgäster om de lyckas få deras förtroende. 
Hyresägaren får med andra ord en stabil och långsiktig verksamhet som håller exempelvis vid 
konjunkturer.  
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6 Slutsats 
 

 
 
Denna del utgör studiens avslutande kapitel med innehållande slutsats. Slutsatsen behandlar 
främst läget men jag diskuterar även förslag till fortsatt forskning inom kommersiella 
fastigheter. 

 
 
 

6.1 Resultat 

 
Den första frågan i min problemformulering var ”vad styr hyressättningen vid uthyrning av 
kommersiella lokaler i form av kontorslokaler i Stockholm?”. Här ville jag såklart komma 
fram till något annat än läget. Det jag dock kommit fram till är att läge är det främsta att tänka 
på vid hyressättning. Också är läge ett begrepp som blivit missbrukat inom 
fastighetsmarknaden. Mer om detta redovisas i nästkommande avsnitt.  
 
Svar på första problemformuleringen: 
 

� Läge. 
 
� Lokal. 

 
� Låg- och högkonjunktur. 

 
Övriga faktorer som även nämndes var utbud och efterfrågan samt vakansgrad. Dessa ansågs 
inte vara avgörande för hyressättning. Personligen anser jag att de två sistnämnda samt hög- 
och lågkonjunktur är förutsättningar för hyror och dess nivåer mer än vad de är faktorer som 
styr hyresnivåerna.  
 
Respondenterna ansåg det vara viktigt med långsiktigt tänkande, jag instämmer helt. Åsikten 
är förmodligen delad, men att tänka långsiktigt ligger till grund för många val, exempelvis vid 
hyresbestämning för att behålla kunden på sikt. Jag menar att om man inte kan ha ett 
långsiktigt tänkande så är det svårt att få en verksamhet att fungera, man kan inte handla 
impulsivt och göra vad som är bäst för stunden. 
 
 

6.2 Om inte läget – så vad? 

 
I min problemformulering hade jag två frågeställningar, den andra löd ”finns det någon faktor 
som har en mer avgörande roll än läget i hyressättningen och i så fall varför?”.  
 
Jag har resonerat fram och tillbaka, slutsatsen blir att jag inte direkt har funnit någon som jag 
tyckt stuckit ut ens i närheten lika mycket som läget faktiskt gör. Det jag dock kan säga är att 
läge som begrepp inte alls är som jag förväntat.  
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När jag började uppsatsen hoppades jag verkligen på att kunna finna något annat än just läget 
som påverkar hyressättningen. Självklart blev jag besviken men samtidigt upptäckte jag, som 
ovan nämnt, att läge är ett begrepp som används utan att ha någon direkt betydelse. Jag lärde 
mig att läge handlar om hur något befinner sig i förhållande till andra saker samt att begreppet 
är individuellt anpassat. Man kan jämföra läge med ett annat begrepp, normal. Vad är 
normalt? Vad är läge? I båda fallen handlar det om ens egna förväntningar, åsikter, kunskaper 
och erfarenheter. Vad som är normalt för mig behöver inte nödvändigtvis vara normalt för 
andra, på samma sätt som ett ”bra läge” egentligen inte säger något om hur bra exempelvis en 
kontorslokals läge är.  
 
Slår man upp läge i ordboken står det ”läge – sätt på vilket något är placerat”. Vidare skrivs 
”speciellt med hänsyn till omgivningar”. Alltså, läge är ett begrepp som är relativt. Det är bara 
synd att det inte används på det sättet.  
 
 

6.3 Fortsatt forskning 

 
Efter min studie har jag fått upp ögonen ännu mer för kommersiella fastigheter. Det är ett 
intressant ämne som tåls att forska i. Bortsett från att det är väldigt intressant tror jag det finns 
en lång rad ämnen inom kommersiella fastigheter att utforska. Det är ett relativt outforskat 
ämne i Sverige vilket gör det hela mer spännande och unikt. Personligen anser jag att jag 
upptäckt en del intressanta saker med min studie, dock är den inte så omfattande så fortsatt 
forskning inom samma ämne som jag påbörjat uppskattas.  
 
För fortsatt forskning inom samma ämne som jag studerat rekommenderar jag. Här skulle 
man exempelvis kunna utöka antalet intervjupersoner för att få ett mer trovärdigt resultat. 
Något som jag helt klart kände att jag missade eller som skulle göra den här studien mer 
trovärdig var om jag fått tag på en eller flera fastighetsägare att intervjua. Detta skulle bringa 
studien, bortsett från trovärdighet, ett intressant perspektiv. Att utföra studien, se och lösa 
problemformuleringen utifrån olika yrkeskategorier skulle göra studien mer mångsidig.  
 
Innan jag bestämde mig för vilket ämne inom kommersiella fastigheter jag skulle studera hade 
jag ett par alternativ som jag valde emellan. Jag hade lite svårt att bestämma mig men till slut 
hamnade jag på det ämne som jag ansåg att jag kunde behandla samt få ut något av på tio 
veckor drygt. Ett av de ämnen som jag inte valde men som jag gärna skulle ha skrivit om är 
om man som hyresgäst upplever någon skillnad beroende på om fastighetsägaren är en 
bostadsrättsförening eller ett företag och i så fall på vilket sätt. Under studiens gång har jag 
även snappat upp en del om det här ämnet. Jag har fått uppfattningen av att man hellre har ett 
företag som fastighetsägare än en bostadsrättsförening som ofta kan vara knepiga. Det skulle 
vara intressant att få veta anledningen till detta, eller om det är jag som fått fel uppfattning. 
Jag tror däremot att det kan skilja sig rätt mycket på många olika plan, exempelvis vad gäller 
hyresnivå, avtal och så vidare. I en sådan här studie tror jag på att man går ut till 
fastighetsägare, både bostadsrättsföreningar och företag, samt till hyresgäster som har 
fastighetsägare av tidigare nämnt slag och/eller som haft båda typer av fastighetsägare.  
 
Utöver de två förslagen jag nämnt ovan så finns andra ämnen inom kommersiella fastigheter 
att forska i. Den kommersiella fastighetsmarknaden är som sagt stor och relativt outforskad i 
Sverige, med andra ord finns det mycket att lära. 



 37 

7 Källförteckning 
 
 
Internet 
 
Affärsvärlden 
http://www.affarsvarlden.se/art/198983#fortsatt, 2008-01-20 
 
Fastighetsägarna 
http://www.fastighetsagarna.se/_files/_syd_vitbok_slutversion.pdf, 2008-04-02 
 
http://www.fastighetsagarna.se/web/omoss.aspx, 2008-04-03 
 
KTH 
Andersson, R., Marcusson, C., ”Ansvarsfördelning mellan fastighetsägare och operatör vid 
ombyggnad av hotell” (2004) – 
http://www.infra.kth.se/byfa/publikationer/examensarbeten/2004/269.pdf, 2008-02-29 
 
NewSec 
http://www.newsec.se/documents/newsec/public/NordicReportSpring2008/NEWS_121_NR_
Q1_08_high.pdf, 2008-06-09 
 
Olstedt, P., ”Alternativanvändning av kommersiella lokaler” (2003) –  
http://www.infra.kth.se/byfa/publikationer/examensarbeten/2003/221.pdf, 2008-04-08 
 
 
Litteratur 
 
Bejrum, H., Lundström, S., ”Mest sannolik hyra för lokaler – principer och metoder” (1989), 
Sveriges fastighetsägarförbund 
 
Dwight, M. J., ”Den svenska fastighetskrisen” (1994), SNS förlag 
 
Klasvik, J., ”Hyresförhandling om lokaler” (1993), Publica, C.E. Fritzes AB  
 
Larsson, N., Synnergren, S., ”Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken” (2007), 
Norstedts Juridik AB 
 
Lokalhyreskommittén, ”Lokalhyror i fem kommuner” (1987), Statens pris- och kartellnämnd  
 
Språkdata och Norstedts ordbok ”/orstedts svenska ordbok” (1999) 
 
Poterba, J., “Tax subsidies to owner-occupied housing” (1984), Quarterly Journal of 
Economics 
 
Proposition 1987/88:146 om ändringar i lokalhyreslagstiftningen 
 
Starrin, B., & Svensson, P. G., ”Kvalitativ metod och vetenskapsteori” (1996), 
Studentlitteratur 



 38 

 
Holmqvist, L., Thomsson, R., ”Hyreslagen – En kommentar” (2003), Norstedts Juridik AB 
 
Victorin, A., ”Kommersiell hyresrätt” (2003), Norstedts Juridik AB 
 
Ändamålsfastighetskommittén, ”Hyressättning av vissa ändamålsbyggnader” (2004), SOU 
2004:28 
 
Ödman, Per-Johan, ”Tolkning, Förståelse, Vetande: Hermeneutik i teori och praktik” (2007), 
Norstedts akademiska förlag 
 
 
Figurer 
 
Figur 3:1 – Hyror i Stockholm 
http://www.newsec.se/documents/newsec/public/NordicReportSpring2008/NEWS_121_NR_
Q1_08_high.pdf, s. 21 
 
Figur 3:2 – Lokalhyror och centrumavstånd 
Bejrum, H., Lundström, S., ”Mest sannolik hyra för lokaler – principer och metoder” (1989), 
Sveriges fastighetsägarförbund, s. 51 
 
Figur 3:3 – Hyresprisbildning 
Bejrum, H., Lundström, S., ”Mest sannolik hyra för lokaler – principer och metoder” (1989), 
Sveriges fastighetsägarförbund, s. 53 
 
Figur 3:4 – Reala fastighetspriser 
Dwight, M. J., ”Den svenska fastighetskrisen” (1994), SNS förlag, s. 61 
 
Figur 3:5 – Nominella hyror i kommersiella fastigheter i Stockholm och Europa 
Dwight, M. J., ”Den svenska fastighetskrisen” (1994), SNS förlag, s. 65 
 
Figur 3:6 – Vad styr hyran på lokalmarknaden? 
http://www.fastighetsagarna.se/_files/_syd_vitbok_slutversion.pdf, 2008-04-02 
 
Figur 5:1 – Faktorer som påverkar hyresnivån – intervjupersoner (egen) 
 
Figur 5:2 – Vad styr hyran på lokalmarknaden? – Fastighetsägarna  
 
Figur 5:3 – Läge (egen) 
 
Figur 5:4 – Hyresprisbildning 
 
 
Intervjuer 
 
Peter Wierth – Mäklare och chef på företaget EW:Space 
 
Christofer Elg – Mäklare på EW:Space 
 



 39 

Mikael Forkner – Fastighetschef på Stockholms fastighetskontor 
 
Stellan Lundström – Professor och föreståndare på KTH 

 



 40 

8 Appendix 
 
 

8.1 Bilaga 1 

 
 

8.1.1 Huvudfrågor 
 

1. Vilka faktorer anser du påverkar kontorshyrorna i Stockholms innerstad? Varför?  
 

2. Vilka är normalt de lägsta och högsta gränserna för en hyresnivå som en 
fastighetsägare har? Vad är det som påverkar de lägsta och högsta gränserna för en 
hyresnivå?  

 
3. Vad är det för skillnad på kontorslokaler och andra kommersiella lokaler? 

 
4. Vilket fastighetsbolag anser du är dominerar i Stockholms innerstad och har företaget 
någon inverkan på hyressättningen för andra bolag som arbetar på samma marknad?  

 
5. Vilken nivå anser du hyrorna ligger på i Stockholms city? Varför? 
Mycket hög / Hög / Rimlig / Inte alls hög 

 
6. Vilken påverkar har de olika stadsdelarna på hyressättningen på kontorslokaler? Vart 
anser du att det är mest populärt att ha kontorslokal och varför? 
Södermalm / Kungsholmen / Gamla Stan / Östermalm / Norrmalm 

 
7. Tror du SL har inverkan på kontorslokalers hyror? Vilken inverkan i så fall och 
varför? Om nej, varför? 

 
8. Om du var fastighetsägare för kontorslokaler, vad skulle du tänka på vid 
hyressättning? 

 
9. Finns det något du tycker jag har missat eller som du vill dela med dig? 

 
 

8.1.2 Individuella frågor 
 

1. Under en förmedlingsprocess av en kontorslokal, vilka frågor har kunden? 
 

2. Vad lyfter ni fram för era potentiella kunder vid kontorslokalsuthyrning? 
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8.2 Bilaga 2 

 
 

8.2.1 Intervju med Peter Wierth – Mäklare och chef på EW:Space 
 
Denna intervju gjordes med Peter Wierth på företaget EW:Space. Han äger företaget och 
arbetar som mäklare där. Företaget arbetar främst innanför tullarna men är även verksamma i 
hela Storstockholm. I samarbete med fastighetsägare har företaget tillgång till utbudet av 
kommersiella lokaler i Stockholm, bland annat kontorslokaler.  
 

1. Vilka faktorer anser du påverkar kontorshyrorna i Stockholms innerstad? 
Varför? Ange gärna ett par stycken.  

 
Peter Wierth angav tre faktorer han tror påverkar kontorshyrorna och dessa var efterfrågan, 
vakansgrad samt konjunktur. 
 

2. Vilka är normalt de lägsta och högsta gränserna för en hyresnivå som en 
fastighetsägare har? Vad är det som påverkar de lägsta och högsta gränserna för 
en hyresnivå?  

 
De lägsta gränserna styrs av intäkter och kostnader säger Wierth. Det vill säga hyresintäkter 
minus driftskostnader, underhåll och finansiella kostnader. Vidare säger han att det inte är 
troligt att fastighetsägare under någon längre tid vill förlora pengar på förvaltningen av 
fastigheten. Undantaget är fastigheter i attraktiva lägen där det ofta spekuleras i 
värdestegringar som gör att fastighetsägare periodvis kan leva med en högre kostnad än 
intäkt. 
 
Det som påverkar de lägsta hyresnivåerna är kostnadsutvecklingen vad gäller uppvärmning 
såsom olja, el och fjärrvärme, ränteläget, taxeringsvärde och dylikt. 
 
När vi sedan talar om de högsta gränserna berättar Peter Wierth att dessa styrs av efterfrågan 
och bestäms av marknaden. 
 
Det som påverkar de högsta gränserna för hyresnivåerna är konjunktur, efterfrågan, 
vakansgrad med mera.    
 

3. Vad är det för skillnad på kontorslokaler och andra kommersiella lokaler? 
 
Wierth anser att det inte är någon större skillnad på kontorslokaler och andra kommersiella 
lokaler. Han säger att kontorslokalerna förvaltas i regel på samma sätt som andra 
kommersiella fastigheter. Peter Wierth ser det alltså ur ett förvaltningsperspektiv när han 
besvarar frågan.  
 

4. Vilket fastighetsbolag anser du är dominerar i Stockholms innerstad och har 
företaget någon inverkan på hyressättningen för andra bolag som arbetar på 
samma marknad? (Dvs. följer andra företag det dominerande företaget med 
tanke på hyressättning?) 
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Peter Wierth anser inte att det är ett företag som dominerar utan snarare en handfull ungefär 
lika stora spelare. Dessa skulle kunna ses som ”oligopoler” som skulle kunna styra marknaden 
vad gäller hyressättning men de har inte ens tillsammans tillräckligt stor andel uthyrningsbar 
yta för att kunna bestämma nivåerna. Det är återigen marknadskrafterna som styr. 
 

5. Vilken nivå anser du hyrorna ligger på i Stockholms city?  
 
Hyrorna ligger på en hög nivå enligt Wierth. ”Hyrorna har följt konjunkturen uppåt under de 
senaste åren och ligger nu på en hög nivå jämfört med de senaste fem åren.” Han har dock en 
känsla om att hyrorna inte kommer upp i lika höga nivåer som under den förra 
högkonjunkturen. 
 

6. Vilken påverkar har de olika stadsdelarna på hyressättningen på kontorslokaler? 
Vart anser du att det är mest populärt att ha kontorslokal, varför? 

 
Peter svarar Norrmalm men han påpekar att han menar City, vilket inte direkt är Norrmalm 
men nästan. Han säger att City är det mest attraktiva läget att sitta i för tillfället. Detta beror 
på de kommunikationer och serviceutbud som finns i området. Dessa har alltså också de 
högsta hyrorna på grund av detta. 
 

7. Tror du SL har inverkan på kontorslokalers hyror? Vilken inverkan i så fall och 
varför? Om nej, varför? 

 
För många företag spelar kommunikationer en roll i valet av läge för sina lokaler. Man vill 
underlätta för personal och kunder att kunna ta sig till företaget berättar Wierth. Vidare säger 
han att detta gör att vissa områden som saknar exempelvis tunnelbanestation får svårare att 
attrahera hyresgäster. Dessa måste då konkurrera med priset istället. 
 

8. Om du var fastighetsägare för kontorslokaler, vad skulle du tänka på vid 
hyressättning? 

 
På denna fråga svarar Peter att han inte skulle försöka höja hyran till sista kronan utan istället 
få mina hyresgäster att stanna så länge som möjligt. Gör man så kan man undvika de 
transaktionskostnader som uppstår i samband med anpassningar för nya hyresgäster. 
 

9. Finns det något du tycker jag har missat eller som du vill dela med dig? 
 
Inget att tillägga. 
 
 

8.2.2 Intervju med Christofer Elg – Mäklare på EW:Space 
 
Denna intervju gjordes också med anställd på företaget EW:Space. Den här gången gick turen 
till Christofer Elg som arbetar som mäklare av kommersiella fastigheter runt om i Stockholm, 
främst innanför tullarna.  
 

1. Vilka faktorer anser du påverkar kontorshyrorna i Stockholms innerstad? 
Varför? Ange gärna ett par stycken.  
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Christofer Elg betonar vilken stor vikt läget har för en kontorslokal och dess hyra. Han 
påpekar även knytpunkter såsom T-centralen och statusområden, exempelvis Stureplan som 
också detta är en typ av läge. Vidare anser Elg att lokalen i sig är en viktig faktor, till exempel 
om den är i gott skick och om lokalen i sig är anpassningsbar. Låg- och högkonjunktur är 
givetvis en faktor men som kanske inte alla gånger är lika framträdande som de andra faktorer 
som ovan nämnt. Avslutningsvis påpekar han en sista gång att den största faktorn är läget. 
 

2. Vilka är normalt de lägsta och högsta gränserna för en hyresnivå som en 
fastighetsägare har? Vad är det som påverkar de lägsta och högsta gränserna för 
en hyresnivå?  

 
Gränserna beror delvis på standard i lokal och på fastigheten i sig. Elg framför att den lägsta 
gränsen handlar om att för fastighetsägaren att fylla upp de kostnader som är för lokalen med 
pålägg för vinst. Om stora ytor står tomma kan man komma att sänka hyran för en speciell 
hyresgäst som man vill ha in och som man tror kan locka andra att hyra. Den hösta nivån tror 
Elg bygger på vad kunden är villig att betala och vad andra fastighetsägare i omgivningen tar 
för liknande lokaler. Man tänker även långsiktig – ”man kan ta ut rövarpriser och det finns 
alltid hyresgäster som är villiga att betala priset men långsiktigt är inte det en lösning för 
någon gång får hyresgästen nog och ser sig om efter något billigare”.  
 
Det är alltid en förhandling, det får man inte glömma. Här spelar bland annat faktorer som 
kontraktstid och vilka anpassningar som behövs göra med lokalen. Nästan alltid anger 
fastighetsägaren ett högre pris än förväntningarna för att ha lite att spela med. 
 

3. Vad är det för skillnad på kontorslokaler och andra kommersiella lokaler? 
 
Elg säger att kontorslokaler skrivs oftare på kortare kontrakt, medan till exempel större 
butiker eller kedjor skriver på mer än tre år för sina butikslokaler. Andra kommersiella lokaler 
för livsmedelsbutiker, gym eller dylikt skriver oftast också på längre tid än tre år. Vanligaste 
kontraktstiden för kontorslokaler är tre år. När man byter hyresgäster i kontorslokaler handlar 
det oftast om större förändringar, man bygger nästan alltid om och ändrar planlösning efter 
önskemål. 
 

4. Vilket fastighetsbolag anser du är dominerar i Stockholms innerstad och har 
företaget någon inverkan på hyressättningen för andra bolag som arbetar på 
samma marknad? (Dvs. följer andra företag det dominerande företaget med 
tanke på hyressättning?) 

 
Christofer Elg har ingen direkt uppfattning om vilket fastighetsbolag det är som dominerar 
men han anser att den största förvaltaren inom tullarna är Newsec. Han har hört rykten om att 
AP Fastigheter ska köpa Vasakronan och tror om det skulle hända att de kommer bli 
dominerande. Elg lägger till att Hufvudstaden är stora inom tullarna och att de har väldigt 
många fastigheter på ”statusadresser”.  
 
Elg tillägger att han fått uppfattningen av att större fastighetsbolag tar ut högre hyra än 
exempelvis bostadsrättsföreningar.  
 

5. Vilken nivå anser du hyrorna ligger på i Stockholms city? 
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Elg anser att hyrorna i Stockholms innerstad ligger på en hög nivå och att dessa har stigit 
relativt mycket det senaste året. ”Det har hittills varit fastighetsägarnas marknad och det 
funnits fler hyresgäster än vad det funnits lokaler, men nu känns det som att marknaden håller 
på att stabilisera sig.” Han säger att hyrorna har nått toppen för tillfället och att de kommer 
att lägga sig med tanke på att byggs nya lokaler kring Centralen i city.  

 
6. Vilken påverkan har de olika stadsdelarna på hyressättningen på 

kontorslokaler? Vart anser du att det är mest populärt att ha kontorslokal, 
varför? 

 
Christofer valde ingen av angivna alternativ utan berättade att han trodde att område kring 
Centralen är populärast. Anledningen till detta är för att många företag har besökare från 
utlandet och andra delar av Sverige som gör det lättare att tas sig till företaget. Dessutom är 
det lätt för de anställda att ta sig till detta område vart man än bor. 
 

7. Tror du SL har inverkan på kontorslokalers hyror? Vilken inverkan i så fall och 
varför? Om nej, varför? 

 
SL har absolut ett finger med i spelet. Har man bra kommunikationer så ökar det indirekt 
värdet på lokalen och driver därmed upp hyran. Fast Elg påpekar att detta förmodligen inte 
bara gäller i Stockholms innerstad utan också runt om i Sverige och att det inte heller 
nödvändigt vis bör handla om SL utan om kommunikationer i sig. 
 

8. Om du var fastighetsägare för kontorslokaler, vad skulle du tänka på vid 
hyressättning? 

 
”Jag skulle försöka lägga hyran marknadsmässigt men ändå vara noga med att inte ligga för 
högt för att på det sättet få en nöjd hyresgäst. En nöjd hyresgäst tar förmodligen kontakt med 
mig som fastighetsägare igen när det är dags att flytta för att de kanske behöver större ytor. 
Man måste tänka långsiktigt.”  
 

9. Finns det något du tycker jag har missat eller som du vill dela med dig? 
 
Inget att tillägga. 
 

10. Under en förmedlingsprocess av en kontorslokal, vilka frågor har kunden? 
 
Den första återkommande frågan som Elg i stort sett alltid får höra är vad hyran ligger på. 
Kunden undrar ofta över planritning och om denna finns av anledning till eventuella ändringar 
eller anpassningar av lokalen. Han får ofta frågan över vilka andra hyresgäster som sitter/har 
suttit i den byggnad lokalen befinner i. Detta tror Elg mest beror på nyfikenhet.  
Finns det parkeringsplatser att hyra? Christofer Elg berättar att dessa frågor är de han oftast 
har stött på, men att de förmodligen finns en rad frågor till som han inte kommer på just nu. 
Slutligen lyfter han även fram att dessa frågor många gånger återkommer i den slutgiltiga 
förhandlingen.  
 

11. Vad lyfter ni fram för era potentiella kunder vid kontorslokalsuthyrning? 
 
Elg tycker det är en svår fråga att svara på men efter en liten diskussion kommer han fram till 
att det handlar om att ta fram en viss lokals egenskaper. Det kan handla om exempelvis en bra 
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hyra, bra utsikt, gott om parkeringsplatser eller andra utmärkande kvaliteter. Han framför 
även att detta måste överensstämma med kundens krav, det vill säga att det är onödigt att 
berätta om parkeringsmöjligheterna vid en lokal om de som ska bruka lokalen åker tunnelbana 
om inte har användning för dessa.  
 
 

8.2.3 Intervju med Mikael Forkner – Fastighetschef på Stockholms 
fastighetskontor  

 
Den här intervjun skedde med Mikael Forkner via mail. Han arbetar som fastighetschef på  
Stockholms fastighetskontor. Här förvaltas och utvecklas en stor del av Stockholms stad 
fastigheter. Fastighetskontoret förvaltar omkring 400 stycken fastigheter i Stockholm och lika 
många till runt om i Sverige. Fastighetsbeståndet består i allt från torp och sommarstugor till 
slott och herrgårdar, men även kommersiella kontorslokaler.  
 

1. Vilka faktorer anser du påverkar kontorshyrorna i Stockholms innerstad? 
Varför? Ange gärna ett par stycken.  

 
Läget, effektiva ytor och komfort anser Mikael Forkner är faktorer som påverkar hyrorna. Det 
är viktigt att lokalerna är nära kommunikationer och att det finns parkeringsplatser i närheten. 
Att ytorna är effektiva, det vill säga så lite ytor som möjligt för den funktion man eftersträvar 
är viktigt. Ingen vill idag betala för ineffektiva ytor som det oftast finns i gamla byggnader. 
Kommunikationer och parkeringsplatser är som sagt viktigt för att få rätt personal och 
möjlighet för kunderna att enkelt besöka lokalerna.  
 

2. Vilka är normalt de lägsta och högst gränserna för en hyresnivå som en 
fastighetsägare har? Vad är det som påverkar de lägsta och högsta gränserna för 
en hyresnivå?  

 
De lägsta hyrorna sätts så att kostnaderna täcks. Ett fåtal hyresvärdar är villiga att teckna avtal 
där kostnaderna inte täcks. Högsta nivå är beroende av vilken verksamhet som bedrivs. Vid 
uthyrning till seriösa hyresgäster är det marknaden som styr nivån. Läget, hur effektiv lokalen 
är, marknaden och framtida förväntningar styr nivån.  
 

3. Vad är det för skillnad på kontorslokaler och andra kommersiella lokaler? 
 
När det gäller kontorslokaler är marknaden ganska enhetlig. För övriga kommersiella lokaler 
är det upp till vilken typ av verksamhet som bedrivs och vilka nivåer på hyror som kan tas ut. 
Restauranger, bokhandel och livsmedelsbutiker har helt olika marknader och hyressättning. 
 

4. Vilket fastighetsbolag anser du är dominerar i Stockholms innerstad och har 
företaget någon inverkan på hyressättningen för andra bolag som arbetar på 
samma marknad? (Dvs. följer andra företag det dominerande företaget med 
tanke på hyressättning?) 

 
Mikael Forkner hade ingen åsikt om denna fråga. 
 

5. Vilken nivå anser du hyrorna ligger på i Stockholms city?  
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Mikael Forkner anser att hyrorna idag ligger på en rimlig nivå. Motiveringen är att nivåerna 
idag speglar marknaden och avspeglar den nivå hyresgästerna är villiga att betala. Det finns 
idag cirka 1,5 miljoner kvm lediga kontorslokaler i Stockholmsområdet. Vakanserna är cirka 
hälften i de centrala delarna mot förorterna vilket jag ger en indikation på att hyrorna inte är 
för höga i city men kanske tvärtom. 
 

6. Vilken påverkan har de olika stadsdelarna på hyressättningen på 
kontorslokaler? Vart anser du att det är mest populärt att ha kontorslokal, 
varför? 

 
Mikael Forkner säger City och det är del av både Östermalm och Norrmalm. Närheten till 
Centralen och kommunikationer är viktigt.  
 

7. Tror du SL har inverkan på kontorslokalers hyror? Vilken inverkan i så fall och 
varför? Om nej, varför? 

 
SL i sak har ingen större påverkan, däremot anser Forkner hur de allmänna 
kommunikationerna fungerar är viktigt, som exempelvis parkeringsmöjligheter. 
 

8. Om du var fastighetsägare för kontorslokaler, vad skulle du tänka på vid 
hyressättning? 

 
Lokalernas effektivitet, komfort, kommunikationer och parkeringsmöjligheter är viktiga 
aspekter. Men även läge till andra liknande verksamheter är att tänka på.  
 

9. Finns det något du tycker jag har missat eller som du vill dela med dig? 
 
Här framför Forkner att vid hyressättning och vid hyresförhållande är det viktigt att det blir 
rätt hyresgäster i fastigheten, en affärsplan för respektive område eller fastighet är därför en 
förutsättning för detta.  
 
Att ha ett långsiktigt tänk när det gäller hyresförhållanden och inte maximera intäkterna kan 
ofta en stabilare hyresverksamhet och mindre svängningar av intäkterna. Hyresgästerna 
utnyttjar då inte lågkonjunkturerna maximalt. En hyresgäst som flyttar innebär oftast stora 
kostnader, både i tomställning och också lokalanpassning för ny hyresgäst. 
 
 

8.2.4 Intervju med Stellan Lundström – Professor på KTH 
 
Den här ”intervjun” skedde med Stellan Lundström som bland annat är professor på KTH i 
Stockholm. Jag pratade med honom och han var väldigt upptagen så även denna intervju fick 
ske via mail. Lundström är även en av författarna till boken ”Mest sannolik hyra för lokaler – 
principer och metoder” som är en litteratur som jag använt mig mycket av i denna studie.  
 

1. Vilka faktorer anser du påverkar kontorshyrorna i Stockholms innerstad? 
Varför? Ange gärna ett par stycken.  

  
Stellan Lundström nämnde det enda han tycker var nödvändigt, det vill säga den starka 
ekonomiska basen - läget, läget, läget. 
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2. Vilka är normalt de lägsta och högsta gränserna för en hyresnivå som en 

fastighetsägare har? Vad är det som påverkar de lägsta och högsta gränserna för 
en hyresnivå?  

  
Lundström förstår inte frågan och valde att inte svara på den. 
  

3. Vad är det för skillnad på kontorslokaler och andra kommersiella lokaler? 
  
Kontorslokaler är till sin natur generella. 
  

4. Vilket fastighetsbolag anser du är dominerar i Stockholms innerstad och har 
företaget någon inverkan på hyressättningen för andra bolag som arbetar på 
samma marknad? (Dvs. följer andra företag det dominerande företaget med 
tanke på hyressättning?) 

  
De fastighetsbolag som Stellan Lundström anser dominerar i Stockholms innerstad är de stora 
institutionerna som Trygg Hansa, Diligentia, Hufvudstaden och Vasakronan. 
  

5. Vilken nivå anser du hyrorna ligger på i Stockholms city? 
 
Här tycker Stellan Lundström att jag ställer en omöjlig fråga och väljer alltså att inte svara på 
denna heller.  
  

6. Vilken påverkan har de olika stadsdelarna på hyressättningen på 
kontorslokaler? Vart anser du att det är mest populärt att ha kontorslokal, 
varför? 

  
? 
  

7. Tror du SL har inverkan på kontorslokalers hyror? Vilken inverkan i så fall och 
varför? Om nej, varför? 

  
Tillgänglighet. 
  
 Om du var fastighetsägare för kontorslokaler, vad skulle du tänka på vid 
hyressättning? 
  
Att skriva vinna – vinna kontrakt. 
  

8. Finns det något du tycker jag har missat eller som du vill dela med dig? 
  
Lundström hade inget att tillägga. 
 


