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Sammanfattning  

  

  Titel: Kontorsflytt från Stockholms CBD 

- En studie om påverkan på kontorsmarknaden 

Författare Jari Kyhälä 

Christian Käck 

Institution Institutionen för Fastigheter och Byggande 

Examensarbete nummer 145 

Handledare Hans Lind 

Nyckelord Företagsflytt, CBD, Lokalisering, Kontorsmarknad 
   

Både storbanker och statliga myndigheter har valt att göra omlokaliseringar av sina 

verksamheter i Stockholmsområdet. Dessa aktörer har länge haft sina huvudkontor inom 

Stockholm Central Business District (CBD), men kommer från och med årsskiftet 2013/2014 

att samla hela eller delar av sina verksamheter utanför området. Under de kommande fyra 

åren blir över 210 000 kvadratmeter kontorslokaler lediga, vilket både skapar utmaningar och 

möjligheter för de berörda fastighetsägarna.  

 

Den här studien har tre viktiga utgångspunkter: Faktorerna bakom flytt för banker och 

myndigheter, hur Stockholms kontorsmarknad kommer att ändras i fortsättningen och på 

vilket sätt Stockholms CBD utvecklas när de vakanta kontorslokalerna byggs om.  

 

De bakomliggande resonemangen kring besluten om att flytta från området skiljer sig 

väsentligt åt mellan de intervjuade aktörerna. Den främsta anledningen till att myndigheterna 

samlar olika verksamhetsdelar i Solna respektive Telefonplan är ekonomiska besparingar. 

Bankernas främsta anledning är att koncentrera sina verksamheter inom ett geografiskt 

område. Nordea väljer att stanna kvar i CBD medan Swedbank flyttar ut. För dem är 

samlokaliseringen en del av att effektivisera det dagliga arbetet. För fastighetsägarna i 

området innebär det stora ombyggnations- och renoveringsprojekt i lokalerna som tomställs. 

Det finns däremot inget i studien som tyder på att företag vill samlokalisera sina verksamheter 

i kluster med andra aktörer inom samma bransch.  

 

I och med den omstrukturering som påbörjas kan Stockholms stad tillsammans med 

fastighetsägarna genom detaljplanering förändra och utveckla staden. Dessa åtgärder kan 

förhoppningsvis i framtiden ge en mer livfull stadskärna för Stockholm och nya, mindre 

företag får möjlighet att etablera sig i CBD.  
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- A study on the impact of the office market 
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Major banks and authorities have decided to relocate their headquarters in the Stockholm 

area. The big companies in Stockholm have always been located in the most central parts of 

the city, the Central Business District (CBD). In the beginning of 2014 the companies starts to 

move their business outside CBD. This process will proceed the next four years and there will 

be more than 210 000 square meters of office space available. These relocations create 

challenges and opportunities for the property owners in the area.  

 

The study has three important aspects: The reason behind the moving of banks and 

authorities, how this affects the office market in Stockholm CBD and the property 

development as well as the growth of the city center. 

 

The reason behind the moving decision is very different depending on which company we 

asked. The main reason why authorities relocate their business to Solna and Telefonplan are 

economic cut downs. The banks most common reason to relocate is to concentrate their 

activities to one particular area. Nordea decided to stay in CBD and Swedbank is heading 

toward Sundbyberg. Their most important reason to move is to rationalize and develop their 

daily work. For the property owners there will be huge renovation and reconstruction 

challenges when the tenants leave the buildings. All the property owners have a common 

opinion that a higher vacancy rate is welcome, because of the extremely low vacancies in the 

area. There is no tendency on the market which indicates that companies want to relocate their 

business in a cluster with other companies in the same industry. 

 

As a result of the reconstruction in the area, Stockholm Municipality and the property owners 

have a great opportunity to develop a new local plan to improve the capital of Sweden. 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
Stockholms kontorsmarknad står inför omfattande förändringar då stora kontorslokaler 

förväntas bli lediga inom de närmaste fyra åren. Banker som Nordea och Swedbank har 

beslutat att flytta sina verksamheter till nya lokaler. SEB däremot har valt att stanna kvar i 

sina befintliga lokaler för att utveckla dem. Även myndigheter är på väg att samlokalisera sina 

verksamheter, då både Försäkringskassan och Skatteverket lämnar sina lokaler i närheten av 

Stockholms Centralstation.  

 

Detta skapar stora utmaningar för fastighetsägarna i området, men även för Stockholms stad. 

Aldrig tidigare har lika många kvadratmeter kontorsyta friställts under en sådan kort period i 

CBD. (Svenska Dagbladet, 2012) 

 

Stockholms Central Business District, som förkortas CBD, är den mest attraktiva 

kontorsmarknaden i Sverige. Området har för tillfället historiskt låga vakanser och 

hyresnivåerna är jämförbara med städer som London, New York och Tokyo. (Hufvudstaden, 

2013)  

1.2 Frågeställning och syfte 
Målet med uppsatsen är att göra en marknadsanalys över hur kontorsmarknaden i Stockholms 

CBD påverkas av de stora flyttarna. Finns det tendenser på marknaden att fler företag och 

myndigheter flyttar från Stockholms CBD, för att samlokalisera sina verksamheter? Finns det 

andra aspekter som gör att ett huvudkontor inte längre behöver ligga i CBD? Vilka faktorer 

driver på flyttningarna? Är det en ren kostnadsfråga för företagen eller kan de nybyggda 

kontorskomplexen erbjuda andra fördelar? 

 

Syftet med studien är att undersöka vad som kommer att hända på marknaden, när CBD-

området mister flera stora aktörer. I vilken mån påverkas kontorsmarknaden, vilka nya 

hyresgäster förväntas flytta in och hur kommer kartan för Stockholms CBD att ritas i 

framtiden?  

1.3 Avgränsning 
Uppsatsen har begränsats till att endast omfatta kontorsmarknaden i Stockholms CBD, där 

fokus ligger på bankernas och myndigheternas flytt från området. Därför har endast 

fastighetsägare och hyresgäster i området intervjuats, men även två företag som hjälper 
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hyresgäster att hitta lämpliga lokaler för sin verksamhet, så kallade Tenant Representation -

företag. Det sker naturligtvis in- och utflyttningar från CBD, men några inflyttningar till CBD 

har inte undersökts. Det mest intressanta är att fokusera på kontorshyresgäster, eftersom det 

inte finns några tendenser på att butiker eller restauranger kommer lämna området. 

1.4 Disposition 
Den här kandidatuppsatsen är uppdelad i sammanlagt sju kapitel. I kapitel två följer en 

fördjupad bakgrund, där begreppet CBD beskrivs närmare och där exempel på liknande 

områden i London, Paris och Stockholm ges. I det tredje kapitlet beskrivs varför och hur 

studien genomförts. I det fjärde kapitlet redovisar vi våra hypoteser, berättar om den pågående 

debatten i fackpressen och beskriver slutsatserna inom liknande studier från vetenskapliga 

tidskrifter. I det femte kapitlet har resultatredovisningen delats upp i åtta delkapitel. Där 

beskrivs kort varför just dessa frågor är ställda och vilken hypotes de knyter an till. 

Analyserna i kapitel fem syftar till att beskriva vilka tankar vi har om varje frågeställning 

samt vilka slutsatser som kan dras från intervjuerna. I de två avslutande kapitlen görs en 

sammanfattande analys om ämnet och slutsatserna presenteras. 
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2. FÖRDJUPAD BAKGRUND 
Att de stora flyttarna kommer påverka området är givet. Frågan är om det kommer att skapas 

kluster av företag inom samma bransch eller om det finns andra parametrar som spelar in i 

valet av kontorsplacering? Det finns en stor skillnad mellan Stockholm och det som redan 

hänt i Paris och London. I Stockholm kommer flyttplanerna från aktörerna själva och inte från 

den svenska staten, som i de två andra storstäderna när det gäller lokalisering och 

stadsutveckling. 

 

Nedan presenteras vad Stockholms CBD innefattar samt en beskrivning av Londons och Paris 

två finanskvarter. Canary Wharf i London har idag cirka 1,39 km
2
 butiks- och kontorslokaler 

och det jobbar idag cirka 95 000 personer i området (The Telegraph, 2012). Den totala 

markytan i La Défense är 1,6 km
2
 och består av sammanlagt 3 km

2
 kontorslokaler (Defacto, 

2013). 

2.1 Central Business District (Stockholm) 
Det centrala företagsdistriktet ligger i området kring Sergels torg och har en klar uttalad gräns. 

Däremot finns det delade meningar om att området ska ha tydliga gränser eller inte. 

Kontorsverksamhet utanför CBD räknas ibland in i området, men SEPREF (The Swedish 

Property Research Forum – en del av ASPECT) har under 2012 utformat en karta med tydliga 

gränser. Fastighetsbranschen har länge känt en stor förvirring kring vilka områden som ingår i 

CBD och därför har den nya kartan underlättat förståelsen hos branschen. Den nya kartan fick 

snabbt genomslag och används flitigt av fastighetskonsultbolag. (Fastighetsvärlden, 2012) 

 

Figur 1: Bilden visar en karta över Stockholm CBD och vilket område som ingår i begreppet. Källa: Google Maps 
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2.2 Canary Wharf (London) 
Att vissa branscher inte behöver vara lokaliserade centralt i en stad är sedan tidigare känt. Ett 

bra exempel på detta är Canary Wharf. När det gäller branscher där kundnära kontakt och 

dagliga möten med personer utanför företaget är grundläggande för verksamheten, spelar 

valet av kontorsläge större roll än för back office -företag. Canary Wharf är ett politiskt 

lokaliserat område där Storbritanniens regering beslutade 1981 att skapa en ny stadsdel med 

moderna byggnader, för att skapa ett nytt dynamiskt affärsområde. Canary Wharf började 

byggas i mitten av 1980-talet.  

 

Fastighetsutvecklingsföretaget Olympia & York tillfrågades att ta sig an projektet. Företaget 

hade precis färdigställt New Yorks finansdistrikt när förfrågan kom från London. Efter en viss 

betänketid beslöt sig Olympia & York att utveckla området. Canary Wharf var under 1980-

talet helt utan kommunikationer till resten av London. Allt har därför fått byggas från grunden 

vad det gäller kommunikationer och anläggningsarbeten för att skapa ett väl fungerande 

område. (The Telegraph, 2012) 

 

Canary Wharf blev inte direkt en succé, utan det tog närmare 20 år för området att etablera sig 

som finanskvarter. Under 2000-talet har allt fler investmentbolag valt att etablera sig i 

området och det har skapat kluster med företag inom samma bransch. Ägaren för Canary 

Wharf Group PLC Sir George Lacobescu trodde i en intervju från 2012 att det kommer ta 

längre tid innan utländska banker flyttar in i området. Det sker inte förrän det brittiska 

banksystemet har stabiliseras i framtiden. Han är även övertygad om att City of London med 

dess bankkvarter kommer att växa ihop med Canary Wharf och samverka som ett område i 

framtiden när marknaden är mogen för det. (The Telegraph, 2012) 

2.3 La Défense (Paris) 
Området La Défense är ett liknande projekt utanför Paris. Det är också byggt och planerat av 

staten. Frankrike hade planer på att skapa stadsdelen redan under 1930-talet, men det blev inte 

av på grund av det ekonomiska läget i världen. Det var först under 1950-talet som den franska 

staten beslutade att La Défense skulle bli Paris nya finanskvarter. Projektet tog fart 1958 då 

fastighetsutvecklingsföretaget Establissement Public d’Aménagement de la Défense började 

utveckla området. (A view of the cities, 2013)  

 

Eftersom det fanns en stark vilja från politikerna i Paris att skapa ett finansdistrikt, växte La 

Défense fram till att bli det största affärsdistriktet i Europa. Området tog fart under 1970-talet 
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då kollektivtrafiken byggdes ut i området och skapade en ny knutpunkt som bidrog till bra 

tillgänglighet för arbetarna. Kollektivtrafiken och infrastrukturen blev en grundpelare för 

områdets fortsatta utveckling. (Defacto, 2013) 

2.4 Kluster i Stockholm 
Kista Science City, norr om Stockholm, är ett bra exempel på ett område när det gäller 

klusterbildning och i det här fallet inom IT-branschen. En av de viktigaste slutsatserna i 

kandidatuppsatsen ”Hyresgästers preferenser på kontorslokalhyresmarknaden – jämförelse 

mellan Stockholms CBD och Kista” är att företagen lokaliserar sin verksamhet i Kista, för att 

skapa en bra image gentemot kunderna. Området bidrar till att skapa en bild av att företaget är 

mer framgångsrikt och ett bättre alternativ för kunden, än att välja ett företag med verksamhet 

någon annanstans. Att skapa en bra företagsimage som lockar kunder är viktigare än att inom 

klustret skapa en atmosfär mellan företagen, som bidrar till en snabbare och bättre utveckling 

av de olika företagens verksamheter. (Reuterswärd och Sefastsson, 2012) 
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3. METOD 

3.1 Bakgrund 
Det primära målet med intervjuerna var att få kontakt med fastighetsägarna AMF Fastigheter 

och Vasakronan, eftersom de direkt berörs av de kommande flyttarna. Vår förhoppning med 

intervjuerna var att få en bättre beskrivning över hur de har tänkt utveckla fastigheterna och 

hur flytten påverkar kontorsmarknaden i CBD. Det var även viktigt att få ta del av 

information angående utvecklingsplaner och hur tankarna gått kring fastigheternas framtida 

användning.  

 

Nordea och Swedbank intervjuades då båda bankerna har flaggat för flytt. SEB valde att inte 

ställa upp på intervju, då banken var mitt uppe i beslutsskedet om en eventuell flytt. 

Försäkringskassan och Skatteverket är de två intervjuade myndigheterna som även kommer 

lämna CBD. 

 

Två Tenant Representation –företag, Jones Lang LaSalle och Tenant & Partner, intervjuades 

via e-post. Förhoppningen var att erhålla information om framtida hyres- och 

vakansutveckling, hur mycket kontorsyta som tomställs och vilka utmaningar fastighetsägarna 

står inför i området. 

 

Stockholms stad beslutar om frågor kring stadsutveckling och därför har en arkitekt på 

stadsbyggnadskontoret intervjuats. Han belyste framförallt vilka stadsutvecklingsprojekt som 

är realistiska inom överskådlig tid i Stockholms innerstad och vissa paralleller drogs till hur 

det påverkar kontorsmarknaden. 

3.2 Val av metod 
Anledningen till att vi valde en intervjubaserad metod för uppsatsen var att de frågor vi ville 

få svar på är komplexa och stora. Då aktörerna fick svara på frågorna under ett möte skapades 

möjligheter att tänka till kring frågorna och även svara med tankar ur olika synvinklar. På det 

sättet skapades en mer nyanserad bild av ämnet och vilka problem och möjligheter 

omstruktureringen har för de olika inblandade. 

3.3 Tillvägagångssätt 
Studien är en kvalitativ fallstudie och bygger främst på intervjuer med chefer inom 

fastighetsbolag och projektledare av flyttprojekten. Hypoteserna i kapitel fyra har utformats 

efter inläsning av fackpress, tidigare förkunskaper och egna antaganden. Grundtanken i 
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hypoteserna är att skapa möjliga framtida scenarior för CBD. Frågorna till intervjuerna är 

därefter utformade utifrån hypoteserna. Alla intervjuer spelades in, men personerna 

direktciteras inte i uppsatsen. Varje intervjuad person fick ett utkast på frågorna via e-post 

ungefär en vecka innan mötet. Till intervjuerna modifierades frågorna och vissa frågor 

tillkom. Frågorna följdes inte slaviskt under intervjuerna då det viktigaste var att få 

personerna att resonera fritt kring frågeställningarna. Generellt berättade vi inte under 

intervjuerna hur de andra aktörerna tänker, men i några enstaka fall nämndes hur tankarna 

gick för att få fart på diskussionen. Efter intervjuerna transkriberades dessa, för att få ett 

underlag att jobba med under resultatavsnittet. Intervjuunderlagen finns bifogade längst bak i 

uppsatsen. 

3.4 Litteraturstudier 
I början av arbetsprocessen läste vi igenom nyhetsartiklar i fackpressen, för att få en bättre 

uppfattning om marknaden. Artiklarna kommer från Fastighetsnytt, Fastighetsvärlden, 

Fastighetssverige, Fastighetstidningen, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Dagens 

industri. Samtliga tidningar kommer dagligen med fastighetsnyheter på respektive webbplats 

och nämnda mediers nätupplagor följdes aktivt under arbetsprocessen.  

 

Då inga företag flyttat ännu från sina befintliga lokaler finns det därför inga studier eller 

rapporter som beskriver hur resultatet blev i Stockholm. De intervjuade personerna har 

naturligtvis mycket synpunkter på flyttarna, men vi har gjort ett försök att skapa en egen 

uppfattning om ämnet.  

3.5 Risker och begränsningar 
Aktörerna har nämnt väldigt lite negativa sidor om deras situation. Fastighetsägarna har 

berättat om vilka möjligheter som kommer med flyttarna och de dyra renoveringarna har 

förklarats med att dessa ändå hade behövts göras i framtiden. Antalet kvadratmeter lokalyta 

som tomställs uppges inte exakt någonstans. De siffror som uppges i fackpress är 210 000-

213 000 kvadratmeter. Därför går det inte att vara helt säker på hur stora utrymmen som blir 

lediga. 

 

Analysen är en helhetsuppfattning baserat på intervjuerna, våra egna tankar och det som har 

gått att läsa ur fackpressen och vetenskapliga artiklar. I vissa fall kan slutsatserna verka 

självklara, men vi har fått stöd till våra analyser i några vetenskapliga artiklar.  
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4. HYPOTESER OCH TEORIER 

4.1 Hypoteserna 
I intervjufrågorna till aktörerna valde vi att fokusera på orsaker, konsekvenser, pris- och 

lokalanpassning, om- och tillbyggnationer samt val av lokalisering. Nedanstående hypoteser 

har utformats tidigt i arbetsprocessen.  

 

Nollalternativet - Trots att det kommer ut mycket tomma kontorslokaler de kommande åren 

och att vissa aktörer flyttar från CBD, kommer ändå de allra flesta företagen vilja ha kvar sin 

verksamhet i området. Därför kommer inte områdets attraktivitet minska i framtiden. I CBD 

blir omsättningen på hyresgäster större, det vill säga mindre företag flyttar in. Området 

kommer att förbli och utvecklas som det är idag. Hyres- och vakansnivåerna kommer att bestå 

och fler aktörer får plats på marknaden. Dessa vakanta ytor kommer att renoveras. De flesta 

lediga lokalerna byggs om till moderna öppna kontorslandskap. 

 

Centrering till ett geografiskt område - Aktörerna väljer att centrera de flesta 

verksamhetsdelarna till ett geografiskt läge utanför CBD. Företagen anser att det är viktigare 

än en dyr och icke ändamålsenlig lokal inom CBD. Det är därför inte lika viktigt längre att 

ligga centralt och få den gratis marknadsföring som läget bidrar till. 

 

Kostnadssänkningar och kommunikationsmöjligheter - Aktörerna letar efter alternativa 

placeringar av sin verksamhet i syfte att sänka hyreskostnaderna. Det kan finnas flera 

anledningar till att företagen flyttar utanför CBD. Med mindre centralt läge kan 

trafikkommunikationerna spela en avgörande roll vid val av lokalisering. Då avstånden 

mellan kunder och andra företag ökar ställs högre krav på den lokala infrastrukturen.  

 

Övriga aspekter vid omstrukturering och flytt - De tomställda lokalerna behöver renoveras av 

fastighetsägarna och anpassas efter mindre hyresgäster. Det kan inte kringgås att även 

personalen påverkas när ett företag omlokaliserar verksamheten. Det kan bli 

rekryteringssvårigheter i de sämre lägena oavsett bransch. 

 

4.2 Debatt i fackpressen 
Debatten kring dessa stora flyttar har gått varm i fackpressen. En av de första artiklarna som 

lästes var på SvD Näringslivs webbsida från 2012 om den stora flykten från CBD, där medias 
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bild av flytten framstår som mer dramatisk än vad som senare kunnat konstateras. Artikeln 

knyter samman de stora utmaningarna som fastighetsägarna står inför i området, men tar även 

upp vilka stora möjligheter fastighetsägarna har att förädla sitt fastighetsbestånd. Det nämns 

att sammanlagt 213 000 kvadratmeter kommer att bli lediga mellan 2013-2016. Jones Lang 

LaSalles Åsa Linder påminner att vakanserna kommer ut under en fyra års period. Även om 

det nästan uteslutande är kontorslokaler som blir vakanta, ser hon gärna att det även byggs om 

till butiker i bottenplanen i dessa byggnader. (Svenska Dagbladet, 2012) 

 

Den andra viktiga artikeln för uppsatsen är från tidningen Fastighetsvärlden, där 

fastighetsexperter tillfrågats hur de ser på de stora flyttarna från CBD. Ett flertal experter 

anser att lokalerna som tomställs är i dåligt byggtekniskt skick och i behov av renovering. 

Efter omfattande renoveringar blir kontoren moderna och kan anpassas till nya, mindre 

hyresgäster. Tenant & Partners Torbjörn Eriksson tror att det kommer bli en ”multi-

tenantfiering”, det vill säga att mindre företag inom olika branscher flyttar in i lokalerna. 

Detta tror han kommer leda till en mer dynamisk kommersiell marknad inom CBD. Flera 

experter håller med om att de stora aktörernas flyttar enbart är en möjlighet för 

omstrukturering och utveckling av stadskärnan. De flesta spår att hyresnivåerna kommer 

pressas nedåt i några år framöver och att det är välkommet med högre vakansnivåer. DTZ:s 

Agneta Jacobsson anser till och med att vakansgraden varit ”ohälsosamt låg”. Anneli 

Hasselström från Niras påpekar att fastighetsägarna kommer att erbjuda rejäla 

inflyttningsrabatter till nya hyresgäster på grund av vakanserna. Fastighetsägarna vill enligt 

henne snabbt fylla tomma lokalytorna med mindre hyresgäster, som inte tidigare suttit i dessa 

lokaler. (Fastighetsvärlden, 2012) 

 

Fastighetstidningen skrev en intressant artikel om ämnet i slutet av 2012. Där nämns att det 

sammanlagt frigörs cirka 210 000 kvadratmeter inom CBD. SEB:s Jan Edgren påpekar att 

banken inte behöver ha sitt huvudkontor inom CBD på grund av möten, utan anser att CBD 

växer och tycker att Värtaområdet redan är en del av det. Han tror också att mindre aktörer 

flyttar in som nya hyresgäster till city. Både AMF Fastigheters Mats Hederos och 

Vasakronans Per Thiberg menar att det inte blir någon större dramatik i det hela, även om de 

båda företagen har stora kontorslokaler i CBD. Stellan Lundström, professor i 

fastighetsekonomi vid KTH, nämner att han inte förväntar sig någon fastighetskris utan 

fastighetsägarna är tillräcklig kapitalstarka. De kommer därför inte att möta den högre 

vakansgraden med lägre hyror. DTZ:s Anne Sundström tar upp en intressant synpunkt. Hon 
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menar att många har insett att omorderna kontorlösningar kan byggas om till bostäder, men då 

måste det byggas exklusivt och i de allra bästa lägena. Nya butiker och ett hotell i Gallerian-

huset är något som dyker upp i framtiden. (Fastighetstidningen, 2012) 

 

I mars 2013 publicerade Fastighetsnytt en artikel i ämnet med en annan infallsvinkel. I den tas 

det upp eventuella problem i Solna och Sundbyberg, när både Skatteverket och Swedbank 

samlokaliserar sina verksamheter dit. Det som diskuteras är hur områdets infrastruktur 

kommer att klara av de nya påfrestningarna med både fler företag och nya bostäder. 

Kommunstyrelsens ordförande Jonas Nygren i Sundbyberg anser ändå att detta inte är något 

större problem. Han säger att det under de senaste åren har byggts cirka 1000 nya lägenheter 

och det lokala serviceutbudet har ökat i takt med detta. Även sysselsättning och nya 

arbetstillfällen skapas i området som omfattas av Centrala Sundbyberg, Solna Business Park 

och Solna Strand. Området är Stockholmsregionens tredje största arbetsplatsområde. 

(Fastighetsnytt, 2013) 

 

I Dagens Nyheters artikel från september 2012 spekulerar Stockholm Business Regions VD 

Olle Zetterberg om vad bankernas och myndigheternas flyttplaner kan ha för konsekvenser i 

framtiden. Han önskar att detta medför fler bostäder, hotell och småbutiker, vilket i sin tur ger 

mer liv i stadskärnan. Det som talar emot bostäder är höga hyror, bullerregler och att 

kontorshyrorna är det dubbla jämfört med bostäder. Olle Zetterberg är inte oroad över 

flyttarna och tror att det är främst advokater, finansrådgivare och konsulter som blir kvar i 

CBD. Han vill också att fler företag etablera sig söder om Stockholm och inte enbart norr om 

Mälaren. (Dagens Nyheter, 2012) 

 

Den 24 april 2013 skrev Fastighetsnytt en artikel om beskedet att SEB har valt att stanna kvar 

i sina befintliga lokaler och väljer att inte förnya optionsavtalet att exploatera området med 

Stockholms stad i maj 2013. Ekonomi- och finansdirektörer Jan Erik Back på SEB konstaterar 

att behovet av arbetsplatser har minskat och att lokalhyrorna i de befintliga fastigheterna har 

gått ner. Vid en eventuellt flytt hade det handlat om 7600 arbetsplatser sammanlagt på 

Kungsträdgården, Magnus Ladulåsgatan, Rissne och Sergels torg. Banken väljer istället att 

utveckla nuvarande lokaler. (Fastighetsnytt, 2013) 

 

Efter avslutade intervjuer med de båda myndigheterna publiceras en artikel på Dagens 

Nyheters webbsida om att den svenska staten vill flytta ut myndigheter från Stockholms 
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innerstad. Detta skulle innebära besparingar på 200-400 miljoner kronor årligen, men enligt 

Ekonomistyrningsverkets enkät vill 70 procent av tillfrågade myndigheterna stanna kvar. 

Myndigheterna uppger tre skäl till att stanna: personalrekrytering, närhet till övriga 

myndigheter och till Stockholms Centralstation. Förutom Försäkringskassan och Skatteverket 

har Säkerhetspolisen planer på att flytta till Solna. För att få fart på flyttarna föreslår 

Ekonomistyrningsverket att de myndigheter som stannar erhåller minskade hyresanslag och 

att regeringen får mer att säga till om vid hyresförhandlingar. Vissa myndigheter stannar dock 

innanför tullarna: Arbetsförmedlingen, Regeringskansliet och Riksarkivet för att nämna några. 

(Dagens Nyheter, 2013) 

 

  

Figur 2: Flyttpilar över de blivande företagsflyttarna från CBD. Källa: Datscha AB. 
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4.3 Vetenskapliga artiklar 
Ingen vetenskaplig artikel behandlar ämnet explicit, men några artiklar i olika tidskrifter har 

ändå intressanta slutsatser för uppsatsen. Nedan presenteras kortfattat fyra olika artiklar. 

Dessa handlar främst om företags lokalisering, personalens påverkan vid företagsflytt, vilka 

fördelar ett öppet kontorslandskap har och vilka problem företag stöter på när huvudkontoret 

skall byggas om eller flyttas. 

 

Artikeln ”Modeling Location Decisions of Office Firms – Introducing Anchor Points and 

Constructing Choice Sets” är skriven 2009 och handlar om både stora och små företags 

lokaliseringsbeslut. Artikeln undersöker vilka förklaringar som ligger bakom besluten. Den 

tar även upp lokaliseringsstrategier för nystartade företag och företag som omlokaliserar sin 

verksamhet. Författarna kommer fram till ett flertal slutsatser som till viss del bygger på 

varandra. Den viktigaste faktorn vid val av geografisk placering för ett företag är avstånd till 

platsen där kontoret tidigare låg. Den andra viktiga slutsatsen är var ägaren av företaget bor 

och därför tenderar företaget att placeras nära ägarens bostad. Tillgången på kontor inom en 

viss zon påverkar företagets val av placering. En skillnad mellan stora och små företag är att 

de små oftare placerar sin verksamhet nära ägaren jämfört med stora. Små företag vill också 

oftare ha sitt kontor nära medarbetarnas bostäder. En sista slutsats författarna har kommit 

fram till är att nya företag gärna vill ha sitt kontor i CBD, medan företag som omlokaliserar 

vill flytta ut från området. (Elgar, Farooq & Miller, 2009) 

 

Artikeln” Transportation impacts of office relocation: A case study from Oslo” är skriven 

1995 och handlar om hur viktig infrastrukturen och transporterna är för ett företag som valt att 

lämna Oslos CBD. I studien har författaren tittat närmare på hur resandet till och från arbetet 

påverkas när ett företag lämnar CBD. Oslo har ungefär samma stadsstruktur som Stockholm 

och ett välutvecklat kollektivtrafiknät med bussar, pendeltåg, spårvagn och tunnelbana. Även 

Oslo har sin största knutpunkt i CBD och restiden in dit är ungefär lika lång från alla håll. 

Genom att lägga sin verksamhet utanför CBD och i det här fallet väst om området, påverkas 

många arbetare av att både behöva byta färdmedel under resan och att resan blir längre för de 

som bor öster om CBD. Studien visar däremot att det inte blir någon större skillnad på 

resandet när det gäller val av färdmedel. Att fler skulle välja bil är inget alternativ då det blir 

dyrare. Då studien är genomförd för 18 år sedan hade samhället en helt annan syn på 

trafikvalet. Den mest intressanta slutsatsen i studien är hur viktigt det är med goda 
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kommunikationsmöjligheter när det gäller personalfrågan vid omlokalisering. (Usterud 

Hanssen, 1995) 

 

Artikeln ”Office Relocation and Environmental Change: A Case Study” är skriven 1993 och 

handlar om vilka aspekter som måste finnas med på ett kontor för att skapa en dynamisk 

arbetsplats. I fallstudien har författaren undersökt hur kontorsklimatet påverkar arbetet på 

kontoret. Studien stärker tesen om att inomhusmiljön påverkar de anställdas produktivitet, när 

ljussättning, arbetsplatsernas utformning och säkerhet är tillfredställda. (Spreckelmeyer, 1993) 

 

Artikeln ”A relocation model of European manufacturing firms: cases from Italy and 

Sweden” är skriven 2011 och handlar om ett flertal produktionsföretags lokaliseringsproblem 

i Sverige och Italien. Fallstudien undersöker vilka problem dessa företag stöter på när 

huvudkontoret inte längre är ändamålsenligt. Det tas även upp vilka huvudsakliga faktorer 

som måste tas hänsyn till vid en eventuell omlokalisering av verksamheten. Dessa företags 

huvudkontor och produktionsdel är starkt sammankopplade. Därför är det inte lika lätt att 

omlokalisera hela verksamheten, jämfört med företag som endast sitter på ett ställe. Det 

framkommer i artikeln att det i båda länderna inte finns någon enkel lösning på att utveckla 

sitt huvudkontors lokaler. Förändring i lokalerna bör också gynna företagets 

affärsverksamhet. Studien visar den starka kopplingen mellan företagets kärnverksamhet, val 

av fastighetslösning och val av förvaltningskoncept. Studien har visat på problem vid en 

omlokalisering och författarna anser att det är viktigt att analysera olika lösningar på 

problemen och inte enbart förändra lokalernas utformning eller att flytta. (Ciaramella & 

Dettwiler, 2011) 

  



 

14 

 

5. RESULTAT OCH ANALYS 
Nedan beskrivs varje frågeområde kort och till vilken hypotes i uppsatsen den syftar till. 

Därefter presenteras det viktigaste från intervjuerna under respektive rubrik. En analys 

presenteras i varje delkapitel. Delkapitel 5.7 innehåller övriga kommentarer som kommit upp 

under arbetets gång. Sista delkapitlet 5.8 behandlar SEB:s beslut att stanna kvar i sina 

nuvarande lokaler. 

5.1 Fastighetsägarnas framtida utmaningar 
Den här frågan är ställd till fastighetsägarna och Tenant Representation -företag i området. 

Den syftar på hypotesen Nollalternativet. 

 

Aktörssvar 

De tre intervjuade fastighetsägarna är enade om att detta är en stor möjlighet att förädla 

befintliga lokaler och få in nya mindre hyresgäster. Vasakronan anser att det inte finns någon 

dramatik i att bankerna och myndigheterna flyttar. Kontoren som de äger byggs om från 

grunden, hyrorna höjs och lokalerna kommer vara de bästa som marknaden har att erbjuda. 

Vasakronan anser även att det inte heller är någon tvekan om att nya företag från exempelvis 

Solna flyttar in till Stockholms innerstad. AMF Fastigheter välkomnar högre vakanser de 

närmaste åren, eftersom det har varit historiskt låga vakanser under en längre tid. Detta har 

lett till att nya hyresgäster haft det svårt att hitta lokaler. AMF Fastigheter önskar också att det 

byggs fler butiker i CBD och tror att de kontorslokaler som byggs om till butiker blir 

attraktiva som butikslokaler. 

 

Båda de intervjuade Tenant Representation -företagen, Jones Lang LaSalle och Tenant & 

Partner, tror på ökande vakanser och en ökad press på hyrorna. Detta oroar inte 

fastighetsägarna tack vare de attraktiva lägena och den efterfrågan som finns i området. 

Vakanserna kommer att variera under de kommande fyra åren, eftersom lokaler tomställs över 

en lång tidsperiod. Den rekordlåga vakansgraden kommer att stiga under ombyggnationerna, 

men ger ingen större påverkan på området. 

 

Analys 

Fastighetsägarna står inför stora utmaningar och kommer därför att stöta på vissa problem 

som dyra renoveringar och uteblivna hyresintäkter. Utmaningen blir att bygga om snabbt, 

men samtidigt se till att kvalitén säkras. I framtiden kan det också bli större omsättning på 

hyresgäster, eftersom det är mindre företag som hyr lokalerna. Det i sin tur kan leda till en 
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större omflyttning bland hyresgäster vilket kan bidra till högre drift- och underhållskostnader 

för fastighetsägarna. 

5.2 CBD som skylt- och statusläge 
Frågan är ställd till samtliga intervjuade aktörer och syftar på hypotesen Centralisering till ett 

geografiskt område.  

 

Aktörssvar 

Enligt fastighetsägarna beror läget på vilken bransch företaget verkar inom. Bankerna sitter 

gärna i en egen bubbla och behöver inte samverka med övriga banker och företag i området, 

menar AMF Fastigheter. Hufvudstadens åsikt är att det fortfarande är viktigt för de flesta 

företagen att ha kontor i CBD och tror inte att områdets status minskar. Företagen som flyttar 

söker mer rationella kontor, men det är även av besparingsskäl som de väljer att omlokalisera 

sig. Vasakronan tror att ur ett kundperspektiv är det inte lika viktigt att ha sitt huvudkontor i 

CBD, men servicekontoren för kunder och medborgare kommer finnas på de centrala 

platserna. 

 

AMF Fastigheter ställer sig frågan varför bankflytten inte redan skett som i London och Paris. 

En förklaring till detta kan vara att marknaden inte varit mogen och långa hyreskontrakten 

inte tillåtit det tidigare. Detta kan vara en av anledningarna till att flera aktörer nu flyttar 

samtidigt. De tolkar bankernas flytt som att det länge varit billigt att ha back office -personal i 

CBD. Hyreskontrakten för de berörda aktörerna går ut de kommande åren och hyrorna höjs. 

Därför är det inte längre berättigat för verksamheten att sitta kvar, när fördelarna är mindre än 

kostnaderna.  

 

Nordea och Swedbank har ingen gemensam åsikt i om det är nödvändigt att ha huvudkontoret 

eller större delen av verksamheten i CBD. Båda bankerna har verksamheter i samtliga 

nordiska länder och i övriga Europa. Trots detta väljer bankerna olika placering för sina 

huvudkontor i Stockholm. Nordea anser att två kontor i Stockholms innerstad är den 

finansiellt bästa lösningen och har därför inte velat flytta utanför CBD på grund av sämre 

kommunikationer samt att flygplatserna nås bäst från innerstaden. Samtidigt som exempelvis 

Swedbank gärna ser att dess huvudkontor har all service inbyggd, det vill säga 

friskvårdsavdelningar, restauranger och sociala mötesplatser. Detta är inte möjligt att göra i 

CBD och i synnerhet inte inom samma byggnad. Swedbank har inte behovet av att sitta i dyra 
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lokaler längre och anser också att Sundbyberg har tillräckligt goda kommunikationer för att 

verksamheten ska fungera bra där.  

 

Jones Lang LaSalle tror att flyttarna sker eftersom bankerna har suttit på dagens adresser 

länge och att lokalerna behöver rustas upp. I Swedbanks fall kan hyran till och med halveras 

och det är en aspekt som i besparingstider inte kan bortses ifrån. I Swedbanks fall flyttas hela 

verksamheten till Sundbyberg utom IT-avdelningen och i Nordeas fall kommer den ena delen 

sitta inom CBD och den andra på Kungsholmen. I det senare fallet kan det skapas en ”vi och 

dem känsla”, när hela verksamheten inte flyttas till ett och samma ställe. 

 

Analys 

Bankerna har varit öppna för många olika alternativ vad det gäller lokaler och deras placering. 

Inga åsikter om att bankerna skall synas tydligt vid Sergels torg har framkommit. Nordea har 

påpekat att kommunikationer både lokalt och till övriga världen är en av de allra viktigaste 

anledningarna till att sitta kvar inom CBD. Swedbank har samtidigt kunnat sänka hyrorna 

väsentligt genom flytten. En gemensam nämnare för bankerna är lokalernas utformning och 

att kunna minska lokalytor för att sänka kostnaderna. 

 

Om en parallell dras till myndigheterna vänds det hela tvärtom. Att en myndighets namn står 

på en av Stockholms dyraste adresser ger troligtvis fel signaler till skattebetalarna. Det mesta 

tyder därför på att en flytt till Solna respektive Telefonplan är positivt för båda 

myndigheternas image. Det finns inget som tyder på att myndigheterna kommer få problem 

med personalrekrytering oavsett lokalisering. Myndigheterna väljer hellre att flytta utanför 

CBD för att sänka sina lokalkostnader och samtidigt signalera till medborgarna att 

skattemedlen används till verksamheten.  
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5.3 Avgörande faktorer till omlokalisering 
Frågan är ställd till bankerna och myndigheterna. Den syftar på hypotesen Centrering till ett 

geografiskt område. 

 

Aktörssvar 

I intervjuerna har det framkommit att både bankerna och myndigheterna har olika anledningar 

till att flytta. Gemensamt för dem är att flytten kan bidra till att verksamheten kan utvecklas 

och effektiviseras på många sätt. 

 

Swedbank påpekar i intervjun att de visade vägen för övriga banker med att flytta största 

delen av verksamheten Sundbyberg. Det har däremot inte påverkat Nordeas val av placering, 

utan deras flyttplaner grundade sig på andra anledningar. Nordea påpekar också att det fanns 

en ambition från Stockholms stad att skapa ett bankkluster i Värtan. Detta blev aldrig av 

eftersom bankerna inte ansåg att det skulle leda till några större fördelar.  

 

Både bankerna och myndigheterna har i intervjuerna nämnt att behovet av att sitta nära sina 

kunder minskat med teknikens framfart. Verksamhetsdelar som däremot måste ha nära till 

privatkunder och skattebetalare kommer ligga kvar centralt i Stockholm, men de flyttar till 

mindre lokaler. 

 

Analys 

Det finns inga tecken på att kontorshyresmarknaden inom CBD kommer stå inför en 

massflykt av stora företag. Det är heller inte troligt att det bildas bank- eller myndighetscenter 

i Stockholm. IT-företag har sedan tidigare flyttat främst till det etablerade företagscentret i 

Kista. 

 

De intervjuade bankerna har inte hittat några anledningar till varför de skulle ha placerat sig i 

ett kluster. Det är samtidigt ingen överraskning när den dagliga verksamheten sköts främst 

med egna kunder. Något samarbete emellan bankerna finns i princip inte. Myndigheternas 

huvudkontors geografiska placering spelar för skattebetalaren ingen större roll, men 

medborgarna uppskattar service som är belägen centralt. Visserligen är det enbart bra att de 

intervjuade myndigheter väljer att flytta från onödigt dyra lokaler till avsevärt billigare 

lokaler. På så sätt kan förhoppningsvis servicen till kunderna förbättras ännu mer. Även om 
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myndigheter till viss del arbetar över varandras gränser behöver dessa inte sitta geografiskt 

inom samma område.  

5.4 Kostnadssänkningar och kommunikationsmöjligheter 
Frågan är ställd till bankerna och myndigheterna. Den syftar på hypotesen 

Kostnadssänkningar och kommunikationsmöjligheter. 

 

Aktörssvar 

I intervjun med Nordea konstaterades att huvudkontoret kommer ligga kvar i Stockholms 

innerstad. Anledningen till att banken vill ha sitt huvudkontor centralt är att kunder känner en 

slags närhet till banken då. Bankens nya huvudkontor byggs i direkt anslutning till PK-huset 

nära Kungsträdgården i Stockholm. Swedbank valde att bygga sitt huvudkontor utanför 

innerstaden eftersom effektiviseringen av verksamheten och kostnadssänkningar var det 

primära målet vid val av lokal. Sundbyberg har även goda kommunikationer med bussar, 

pendeltåg och tunnelbana. Inom en snar framtid trafikerar även tvärbanan genom området. 

Närheten till både Bromma flygplats och Sundbybergs centrum ses också som positivt. 

 

Försäkringskassan lämnar sina lokaler i Vasakronans fastighet nära Stockholms 

Centralstation, eftersom hyreskontraktet går ut i årsskiftet 2013/2014 och myndigheten väntar 

sig en markant hyreshöjning. För Försäkringskassan var ett av de viktigaste kraven att det nya 

huvudkontoret skulle ha närhet till tunnelbana. I letandet efter passande lokaler har 

Vasakronan hjälpt till och passande nog äger de även Försäkringskassans nya kontor på 

Telefonplan. Det är inte enbart den kommande hyreshöjningen som ligger till grund för 

flytten, utan även att fastigheten de sitter i idag kräver en total ombyggnation inom en snar 

framtid. Det hade lett till att hela personalen hade fått evakueras under ombyggnationen. Det i 

sin tur skulle bidragit till höga kostnader och den dagliga verksamheten hade varit svår att 

bedriva. 

 

Alla intervjuade banker och myndigheter anser att närheten till bra kommunikationer är extra 

viktigt. Det är heller inte nödvändigt att all personal måste sitta i CBD. De anser att 

morgondagens kontorsutformning kommer vara ett öppet kontorslandskap. Det nya 

aktivitetsbaserade arbetssättet ger mer dynamiska arbetsplatser och en bättre samverkan 

mellan medarbetarna. 
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Analys 

Lokalhyran är en av de största utgifterna för ett företag. Det handlar om att göra en avvägning 

om verksamheten i sin helhet bör vara belägen centralt eller inte. Bankerna och 

myndigheterna som flyttar från CBD har åtminstone en gemensam nämnare: goda 

kommunikationer. De menar att verksamheten sköts minst lika bra någon annanstans än i 

CBD, förutsatt att det är enkelt för personalen att ta sig till och från jobbet.  

 

När myndigheterna och Swedbank väljer att lokalisera sig utanför den centrala 

kontorsmarknaden, kan slutsatsen dras att de flyttar för att få ner kostnaderna både genom 

lägre hyror men också mindre lokalytor. Banken har ett starkt varumärke och de ser flytten 

från CBD mer som en vinnande fråga när det gäller företagsimage. Det finns inga tendenser 

på att kunderna väljer bort Swedbank på grund av att de valt att flytta från CBD. Swedbank 

har liksom myndigheterna valt att sänka kostnaderna för att signalera till småspararna att de 

använder sitt kapital till verksamheten och inte till dyra kontorslokaler. 

5.5 Påverkan på personalen 
Aktörerna har belyst personalfrågan i intervjuerna. Därför har vi valt att lägga det som egen 

rubrik. Frågan är ställd till samtliga intervjuade aktörer och syftar på hypotesen Övriga 

aspekter vid omstrukturering och flytt.  

 

Aktörssvar 

Hufvudstaden anser att personalkostnaderna kan öka för ett företag som placerar hela eller 

delar av verksamheten utanför CBD. Den yngre generationen värderar ett centralt läge högt 

och därför kan företag utanför CBD tvingas att erbjuda högre lön och bättre förmåner. Ett 

annat exempel är att kommunikationssystemet i Stockholm är uppbyggt kring en mittpunkt: 

Centralstationen. Detta resulterar i att personalen lätt tar sig in till centrala Stockholm, vilket 

leder till att kommunikationerna automatiskt blir sämre med ett kontor utanför CBD. 

 

Swedbank och myndigheterna ser inte ett läge utanför CBD som någon konkurrensnackdel. 

En attraktiv arbetsgivare värderas i regel högre än ett centralt läge. För Swedbanks del kom 

det reaktioner från medarbetarna där många uttryckte sig tydligt att de skulle byta arbetsgivare 

på grund av flytten. Senare kunde Swedbank konstatera att flytten inte märkbart påverkat 

personalen. 
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Skatteverket påpekar att vid lågkonjunktur söker sig många nyexaminerade till dem och på 

det sättet har myndighetens placering och dess attraktionskraft ingen korrelation. Även 

Försäkringskassan har varit inne på samma linje. 

 

Flera av de intervjuade aktörerna har gjort postnummerundersökningar, där det kartläggs var 

personalen bor och var den optimala platsen för kontoret skulle vara. Dessa resultat har visat 

sig obefintliga vid en omlokalisering. Det är hyresnivån, goda kommunikationer och 

lokalutformning som är avgörande.  

 

Analys 

Alla aktörer som flyttar har ansett att en flytt utanför CBD inte kommer påverka 

personalrekryteringen. Med tanke på att allt mindre personal skall göra allt mer jobb, blir 

konkurrensen om arbetsplatserna tuffare. En person har sällan möjlighet att välja mellan ett 

arbete utanför CBD och ett innanför, allt annat lika. 

 

5.6 CBD:s förändring 
Frågan är ställd till samtliga aktörer och syftar på hypotesen Övriga aspekter vid 

omstrukturering och flytt. 

 

Aktörssvar 

AMF Fastigheter säger att de har planer på att bygga på det befintliga Gallerian-huset med 

fler våningar och skapa butiker i bottenvåningen som vetter ut mot Brunkebergstorg. Området 

har länge varit ett avskilt område precis bredvid Sergels torg, men på grund av 

verksamheterna i området har det inte skapats någon naturligt flöde av besökare. Området 

präglas idag mestadels av hotell och kontor, men framtidsvisionerna är att skapa ett levande 

torg med butiker, caféer, hotell och restauranger. 

 

Arkitekten på Stockholms stad anser att Brunkebergstorg är en viktig del ur 

utvecklingssynpunkt för framtida projekt i området. Torgets läge invid Sergels torg och i 

direkt anslutning till Gallerian är en fantastisk möjlighet att utvidga Stockholms centrum. Här 

finns alla möjligheter att utveckla stadskärnans utbredning för en ökad handel som alltid är 

viktigt ur stadsbyggnadsperspektiv. Tidigare har det inte varit lönsamt att utveckla området 

och det har heller inte funnits några naturliga anledningar till det, då Swedbank varit den enda 
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hyresgästen i kontorsfastigheten. Stockholms stad berättar att det inte finns något enskilt 

projekt där de tillsammans med fastighetsägarna utvecklar området utan varje part arbetar var 

för sig. 

 

Stockholms stad har även planer på en eventuell överdäckning av järnvägsspåren i västra 

delen av CBD. Det är dock inte lönsamt att bygga i området idag då kostnaden för projektet är 

för stor. Det är däremot inte sagt att situationen om cirka 30-40 år ser helt annorlunda ut. 

Detta kan bidra till att Stockholms CBD flyttas mer mot Centralstationen. På frågan varför det 

inte kan byggas mer på höjden, är att det inte endast en byggteknisk fråga utan också en 

politisk fråga. Länsstyrelsen har till uppgift att skydda Stockholms stadsbild där siluetten med 

Stockholms takåsar bevaras. 

 

Analys 

Frågan om hur stadsbilden kan utvecklas i CBD är inte helt enkel och många är aktörer 

inblandade i processen. Fokus i denna uppsats har inte varit stadsutveckling, men det har ändå 

varit intressant att höra en arkitekts tankar om hur Brunkebergstorg och CBD kan utvecklas. 

Arkitekter har massvis med visioner och idéer, men några konkreta förslag kom inte fram 

under intervjun. Vår analys av frågan är ändå att de viktigaste besluten ligger hos kommunen 

eftersom de kan, genom olika bestämmelser, tvinga fastighetsägare att följa det som bestämts 

i detaljplaner. 

 

AMF Fastigheter och Stockholms stad har ett gemensamt mål att skapa en mer levande miljö 

kring Brunkebergstorg vilket är en bra förutsättning. Stockholm har möjlighet att expandera 

sitt centrum och skapa mer handel som bidrar till stadens utveckling. 

5.7 Övrigt från intervjuer 
Nedan har samlats kommentarer och synpunkter från de intervjuade aktörerna som inte passat 

in under något annat av de ovanstående delkapitlen. 

 

Aktörssvar 

AMF Fastigheter poängterar att företaget har som mål att bygga ett hotell i Gallerian-huset. 

Med Swedbank som största hyresgäst i fastigheten har det ständigt gjorts ombyggnationer 

utan någon långsiktig planering för lokalernas utveckling. Efter Swedbanks flytt i årsskiftet 



 

22 

 

2013/2014 kommer byggnaden totalrenoveras, men butiksverksamheten i Gallerian kommer 

att fortsätta som tidigare. 

 

Vasakronan poängterade under intervjuen att det också sker vissa flyttar till CBD eller mot 

Stockholms innerstad åtminstone. Några exempel är elbolaget Eon som planerar att flytta från 

Essingen till Östermalm och fastighetsbolaget Diligentia som kommer att flytta till 

Sveavägen. Det finns också en mängd makroekonomiska faktorer som påverkar stora 

fastighetsägare än bara vakanserna. Dessa är exempelvis konjunkturer och eurokrisen i 

Europa. 

5.8 Fallet SEB 
SEB har haft ett optionsavtal om projektering av en ny bankfastighet i Norra Djurgårdsstaden 

med Stockholms stad sedan maj 2011. Bankens mål med flytten har varit att se över 

lokalbehoven och sänka hyreskostnaderna. Vid en eventuell flytt hade all personal inom 

Stockholm samlats i Värtahamnen.  

 

I slutskedet av denna kandidatuppsats beslutade SEB att stanna kvar i sina befintliga lokaler 

och att utveckla dem istället. Under dessa två år har det hänt mycket: back office -

verksamheten har flyttats till Baltikum och inom samtliga avdelningar har personal minskat 

under tiden. SEB har kommit fram till att de 120 000 kvadratmetrarna i Norra 

Djurgårdsstaden inte är den bästa lösningen, men banken kommer ändå att minska sina 

lokalytor med cirka 10 000 kvadratmeter i de befintliga lokalerna. Var eller när det sker har 

banken valt att inte offentliggöra. (Fastighetsvärlden, 2013) 

 

Analys 

Det ligger naturligtvis andra orsaker bakom beslutet att stanna kvar i de nuvarande lokalerna 

än att endast personalen har minskat. Banken menar att det inte hade varit effektivt att bygga 

nytt. Det är tvärtemot vad övriga intervjuade banker har sagt. Lokalerna på Sergels torg är inte 

de allra effektivaste och det blir ingen enkel utmaning att utveckla dem. Vid större 

ombyggnationer tvingas personalen automatiskt att evakueras till andra lokaler. Då det fanns 

ett optionsavtal med Stockholms stad måste det funnits tankar på att flytta verksamheten. Det 

kan även varit en strategi för att pressa hyrorna i kommande hyresförhandlingar.  
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6. SAMMANFATTANDE ANALYS 
Efter genomförd analys av varje frågeområde följer nedan en sammanfattande analys, där vi 

försöker knyta ihop det som framkommit i resultatavsnittet. 

 

Fastighetsägarnas framtida utmaningar 

Av de intervjuade bankerna kommer Swedbank att flytta från sina lokaler i CBD till 

Sundbyberg. Detta leder till stora ombyggnationer och renoveringar i Gallerian-huset för 

AMF Fastigheter. Dessa lokaler kommer i snabb takt renoveras för att få in nya hyresgäster. 

Det kan vara ett litet dilemma för samtliga berörda fastighetsägare i området, eftersom det 

finns en risk att en kort tidsplan skapar dåliga renoveringslösningar.  

 

Ett viktigt resultat från intervjuerna var att alla fastighetsägare önskade högre vakanser 

kommande åren. Förklaringen till det är att det idag är svårt för nya hyresgäster att flytta in till 

CBD. Det är idag svårt att inom CBD byta till sig en mer ändamålsenlig lokal och mest troligt 

är att det kommer ske fler flyttrörelser inom området framöver. De senaste åren har en 

naturlig omsättning av lokaler varit väldigt liten på grund av rekordlåga vakanser. 

 

När det blir högre vakanser kommer fastighetsägarna erbjuda inflyttningsrabatter till mindre 

etablerade företag för att kunna fylla lokalerna. Marknaden kommer inte få se några kraftiga 

hyressänkningar då fastighetsägarna kommer klara av några år med högre vakansnivåer. En 

följd av det kan vara nystartade företag som vill etablera sig i CBD eller företag som tidigare 

suttit i exempelvis Solna eller Östermalm tar steget in mot CBD.  

 

CBD som skylt- och statusläge 

Att området skulle mista sin statusställning finns det inga tendenser på. Alla intervjuade 

aktörerna är eniga om att CBD:s dragningskraft inte påverkas märkbart på grund av de stora 

flyttarna. Diskussionen om flyttarna från CBD skapade många olika åsikter bland de 

intervjuade. Bransch och kundrelationer är två avgörande parametrar när företag beslutar att 

omlokalisera. 

 

Det finns idag och det kommer även i framtiden finnas aktörer som är villiga att betala höga 

hyror för att ha sitt huvudkontor i CBD. Det framgick i intervjuerna att advokatbyråer och 

redovisningsföretag i princip alltid sitter centralt. Swedbank har i istället valt att bygga ett nytt 

kontor som täcker samtliga av de anställdas behov. Ett IT-företag med en källarlokal i en 
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förort är knappast någon attraktiv arbetsgivare i nyexaminerade ingenjörers ögon. Denna typ 

av företag bör tvärtom ligga i framkant med alltifrån IT-lösningar till kontorsutformning. 

 

Avgörande faktorer till omlokalisering 

Det blir inget liknande område i Stockholm som Canary Wharf eller La Défense, utan 

storbankerna i Stockholm väljer vitt skilda lokaliseringsstrategier. Bakom en flytt påverkar 

inte andra aktörers val av strategi när det gäller lokalisering. Det enskilda företaget gör en 

noggrann utredning med hjälp av en projektledare som leder fram till den bästa lösningen. 

 

Myndigheterna väljer att flytta ut från Stockholms CBD på grund av ekonomiska aspekter. 

Intressen finns också från den svenska statens sida att placera myndigheter utanför 

innerstaden. Det sitter många statliga myndigheter i city på dyra och till viss del icke 

ändamålsenliga lokaler. Stora förändringar kring myndigheternas placering kommer att ske i 

framtiden. Samtidigt är det inte heller troligt att staten skulle vilja placera flertalet 

myndigheter inom samma område. 

 

Kostnadssänkningar och kommunikationsmöjligheter 

Flera aktörer har nämnt att orsaken till flytt var att hyran i CBD ligger över den gräns som 

företagen är villiga att betala. Det är ingen överraskning då Stockholm CBD har den högsta 

hyran i Sverige och jämförbar med övriga storstäder i världen. För myndigheterna har de 

kommande hyreshöjningarna förmodligen varit den primära orsaken till flytt. Då 

myndigheternas arbete finansieras med skattemedel, är det svårmotiverat att huvudkontoret 

ska ligga i det mest attraktiva läget. 

 

Det tycks vara en stark trend, oavsett bransch, att kontorslandskapet skall vara öppet. Alla 

intervjuade aktörer önskar mer samverkan och mer interaktion inom företaget, vilket de 

hoppas på skall öka effektiviteten på arbetsplatsen. Det handlar inte endast om att 

medarbetarna skall kunna ha en ständig dialog med sina kollegor, utan det handlar primärt om 

att spara in på hyresutgifter och förmodligen sekundärt att jobba mot en bättre miljöprofil. 

Tack vare datorernas och teknikens framfart har behoven av att sköta kundmöten i ett 

sammanträdesrum minskat och interaktiva möten ökat i popularitet. En viss personlig kontakt 

går förlorad, men samtidigt sparar näringslivet enorma summor pengar på minskade 

affärsresor. 
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En gemensam och avgörande åsikt är att kommunikationsmöjligheterna är en viktig parameter 

för aktörerna. Möjligheten att resa kollektivt till jobbet har varit ett av de viktigaste kraven 

som måste uppfyllas för att en flytt ska bli av.   

 

Påverkan på personalen 

Många aktörer har tagit upp aspekten om hur personalen påverkas vid en flytt. Både de som 

lokaliserar större delen av verksamheten utanför CBD, bygger två olika läger i Stockholms 

innerstad eller stannar kvar är enade om att personalfrågan inte är något problem. 

Medarbetarna säger inte upp sig endast på grund av att företaget flyttar ifrån ett centralt läge. 

Det vill i alla fall ingen av aktörerna erkänna, men medger att lite fler personer kan komma att 

byta arbetsplats under flyttprocessen. 

 

Bland annat Swedbank berättade att vissa medarbetare skulle byta arbetsgivare om banken 

flyttade sitt huvudkontor utanför CBD, men det visade sig inte vara fallet. Det går samtidigt 

inte bortse ifrån att många av företagets kunder finns i CBD och det tar längre tid att ta sig till 

möten. Varken banker eller myndigheter erkänner att de skulle behöva locka duktiga 

medarbetare med högre löner utanför CBD. Lönen kan därför ha en viss påverkan om ett 

företag ligger i CBD eller utanför, men det är inte direkt avgörande. Det är ändå många andra 

aspekter som avgör om en person stannar kvar eller byter arbetsgivare. 

 

CBD:s förändring 

Rent stadsplanemässigt vill fastighetsägarna till viss del bygga på höjden och få in fler 

betalande hyresgäster. Detta är däremot inte enkelt då Stockholms stad, Länsstyrelsen och 

politiker är inblandade i projekten. Även om kommunen skulle ge fritt fram för en 

påbyggnation vid Brunkebergstorg, kan Länsstyrelsen avfärda det på grund av allmänna 

intressen att bevara Stockholms stadsbild. Siluetten kan inte ändras hur som helst vilket sätter 

stopp för framtida utveckling av höghus i Stockholm. 

 

Övrigt från intervjuer 

Av de övriga kommentarerna som kommit fram under intervjuerna, är den viktigaste varför 

omstrukturering som sker av CBD inte skett tidigare. Det har varit svårt att analysera 

anledningarna till varför det sker omflyttning först nu, när det samtidigt har hänt långt tidigare 

i andra storstäder. Den enda orsaken som framkommit är att marknaden inte varit mogen för 

omstruktureringarna och det inte har funnits några anledningar för företagen att flytta. Så 



 

26 

 

länge det inte blir ekonomiskt olönsamt att behålla kontor i CBD kommer de flesta företagen 

att behålla sina lokaler där. 

 

Åtminstone ett hotell är på gång i området, vilket kan ge mer liv och rörelse efter kontorstid. 

Det återstår att se om hotellbygget i Gallerian-huset kan lyfta upp Brunkebergstorg. Där tror 

bland annat AMF Fastigheter att det finns en möjlighet att skapa en trevlig plats. Stockholms 

stad gav inga konkreta exempel på vad de har för framtidsplaner, förutom att det kommer vara 

möjligt att bygga på höjden och tankarna finns på att utveckla området kring 

Brunkebergstorg.  

 

Fallet SEB  

Flytten av verksamheten blir inte av. SEB menar att orsakerna till detta är bland annat den 

minskade personalstyrkan och att det inte längre är effektivt att bygga nya kontor. Övriga 

intervjuade aktörer har påstått det motsatta, det vill säga att de hellre bygger nytt kontor 

eftersom det är en god och långsiktig investering.  
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7. SLUTSATS 
Den viktigaste slutsatsen är att kontorsmarknaden i CBD inte nämnvärt påverkas av flyttarna. 

Detta stämmer bra överrens med hypotesen Nollalternativet. Kapitalstarka fastighetsägare 

kommer inte att hamna i ekonomiska problem och de kommer att kunna renovera de 

tomställda lokalerna till moderna öppna kontorslandskap. Fastighetsägarna kommer inte att 

sänka hyrorna, utan står ut med högre vakanser under ombyggnadsperioden. Alla lediga 

kontorslokaler kommer inte ut under samma år, utan med jämna mellanrum de kommande 

fyra åren. Fördelen för fastighetsägarna är då att alla renoveringar inte behöver utföras 

samtidigt. För marknaden kan detta ge en vitaliserande effekt i det avseende att nya mindre 

företag flyttar till CBD. 

 

Att samlokalisera företaget utanför CBD är främst för att utveckla och kostnadseffektivisera 

verksamheten. Hypotesen Centrering till ett geografiskt område stämmer därför inte. De 

företag som flyttar kommer även i fortsättningen ha kvar sina serviceverksamheter i CBD, för 

att vara lättillgängliga för kunderna. Stockholms CBD har inte förlorat i attraktionskraft, utan 

anledningen till flyttarna är att området inte kan tillgodose aktörernas krav på 

lokalutformning. 

 

En aktör når märkbara besparingar främst i form av hyreskostnader om verksamheten placeras 

utanför CBD. Därför stämmer hypotesen om Kostnadssänkningar och 

kommunikationsmöjligheter till stor del. Det finns däremot flera företag som aldrig skulle 

kunna tänka sig att flytta sin verksamhet utanför CBD, som bland annat vissa advokatbyråer 

och redovisningsföretag. Kollektivtrafiken och kommunikationerna till det nya området spelar 

en ytterst avgörande roll för vart företaget väljer att lokalisera sin verksamhet.  

 

Arbetsplatsens geografiska placering är ingen avgörande fråga vid personalrekrytering, när 

servicen och kommunikationerna är goda i området. Den sista hypotesen om Övriga aspekter 

vid omstrukturering och flytt stämmer till viss del när det gäller personalfrågan. De aktörer 

som flyttar utanför CBD menar att det inte kommer vara en konkurrensnackdel trots längre 

resväg. Personal med rätt kompetens kommer ändå söka sig till företaget oavsett lokalisering, 

eftersom det är arbetsgivarens attraktivitet och inte läget som avgör. Hypotesen behandlade 

även framtida utvecklingen av CBD, men inga konkreta förslag har framkommit i 

intervjuerna. Det finns ett flertal visioner som i framtiden eventuellt kan realiseras.   
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BILAGA 
 

Intervjuunderlag 

 

ORSAKER 

1. Ser Ni någon enstaka förklaring till varför företag och myndigheter flyttar från CBD? 

 

2. Vilka andra förklaringar kan finnas? Besparingar, mindre kontorsyor eller mer 

ändamålsenliga kontor? 

 

3. Vilka utmaningar finns i att bygga om kontorlokaler i CBD? 

 

4. Vad kan vara anledningen till just Swedbank och myndigheterna flyttar utanför CBD? 

 

KONSEKVENSER 

1. Vad händer med kontorsmarknaden i allmänhet i CBD när de stora aktörerna flyttar? 

Ser Ni någon dramatik eller risker för fastighetsägarna i att det blir så mycket tomma 

ytor? 

 

2. Vilka aktörer förväntas flytta in i de tomma lokalerna? Ge exempel på branscher och 

företag. 

 

3. Kan hyrorna falla i CBD inom närmaste framtiden (5-10 år) och företag från 

Solna/Sundbyberg flyttar till CBD? 

 

4. Hur ser planerna ut för fastigheterna? Kommer det att byggas på våningar och kommer 

det att ”blåsas rent” efter flytt 

PRISANPASSNING 

1. Vad händer med hyresnivåerna i allmänhet i CBD inom närmaste framtiden? Kan vi se 

lägre hyror? 

 

2. Vad händer med vakanserna i allmänhet i CBD inom närmaste framtiden? Kan vi se 

högre vakanser? 

 

3. Eftersom aktörer ser att det blir stora ytor ledig. Används detta som en strategi att 

förhandla ner sina hyror? 

OMBYGGNATIONER OCH RENOVERINGAR 

1. Många företag har suttit länge i sina lokaler i CBD. På vilket sätt måste lokalerna 

renoveras? 

 

2. Går det mer och mer mot ett öppet kontorslandskap i nya kontorslokaler, där 

medarbetarna endast har terminaler och inga arbetsrum? 
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LOKALISERING 

1. Trots att Försäkringskassan, Skatteverket och Swedbank flyttar, vill företagen ändå i 

framtiden ha en adress nära Sergels torg? Eller vill de hellre samlokalisera sina 

verksamheter utanför CBD? 

 

2. Är det inte längre viktigt för företag att ha huvudkontoret i CBD och sitta nära 

kunderna, utan sköta möten interaktivt via telefon- och videokonferenser? 

 

3. Är det viktigare för hyresgästerna att ha en bra och synlig adress än att samlokalisera 

verksamheten utanför CBD? 


