
03.
Vi lever i en
   föränderlig värld.

Spelplanen för verksamheter ändrar hela tiden skepnad och nya 
affärsmodeller utvecklas snabbt. Ett föränderligt ekosystem kräver 
snabba och flexibla aktörer men kanske viktigast av allt, aktörer 
med helhetsperspektiv som bidrar till  lång siktigt värdeskapande.
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03.
Hållbarhet
Hållbarhet är en faktor som är av yttersta strategiska vikt 
för bolag som vill vara långsiktigt relevanta. Hållbar hets
begreppet innefattar flera aspekter utöver miljö. Frågor som 
socialt ansvarstagande, affärsetik och bolagsstyrning är idag 
nyckelkomponenter. Kunderna efterfrågar hållbara lösningar 
och leverantörerna vill jobba med långsiktiga och stabila 
kunder. Bolagets hållbarhetsprofil väger allt tyngre när 
morgondagens medarbetare väljer sin framtida arbets givare. 
Grön finansiering har de senaste åren vuxit i betydelse och 
är numera en integrerad del i många bolags hållbarhets
arbete och finansieringsstrategi.

Hybridarbetsplatser, det stora experimentet
När arbetsplatser återigen öppnar dörrarna efter nära två 
års distansarbete står många företag och organisatio
ner inför utmaningar kring hur arbetet ska se ut framåt. 
Företagsledares och medarbetares förväntningar skiljer sig 
inte sällan åt, där chefer vill se en återgång till kontoren 
medan medarbetarna vill behålla den individuella valfrihet 
som distansarbetet innebär. En enda lösning kommer inte 
att fungera för alla vilket gör begreppet hybridarbetsplatser 
allt mera centralt. Forskning visar att människor vill ha ”ett 
tredje kontor”, nära hemmet men inte i hemmet. Det tredje 
kontoret, eller satellithubben, underlättar livspusslet – där 
minskad restid och balans i livet är den främsta fördelen. 
Före pandemin utgjorde den flexibla kontorsmodellen en 
marginell del av ytan inom den kommersiella fastighets
marknaden. År 2030 förväntas den ha stigit till hela 30 % av 
samma marknad.

Trots positiva aspekter med flexibilitet finns uppenbara 
risker när företag sprider ut sina lokaler och medarbetare. 
Onboarding och kunskapsöverföring har visat sig svårare 
på distans och hela 64 % inom tjänstemannasektorn anser 
att den främsta nackdelen med distansarbete är  svårigheten 
att hänga med i vad som händer, i eller runt verksamheten. 
Dessutom finns risk att företagskulturen urholkas och att 
kultursplittring uppstår. Då vi nu återgår till arbetsplatserna är 
det med ökad förståelse för verksamheters och medarbeta
res olika behov, vilket i sin tur ställer stora krav på ledarskap. 
Framgångsrika ledare kommer att vara de som fokuserar på 
individens självledarförmåga och att skapa en stark företags
kultur, på distans såväl som på plats.

Mångfald 
Jämställdhetsfrågan är inget nytt fenomen men på senare 
år har ämnet fått en allt större plats på agendan. Trots detta 
kan vi konstatera att det i Sverige, som är ett av världens 
mest jämställda samhällen, fortfarande är glest med kvinnor 
i näringslivets toppskikt. 

Jämställdhet handlar dock inte bara om jämn könsför
delning, under senare tid märks även ett ökat fokus 
på mångfald ur ett bredare perspektiv. Flera rapporter 
vittnar om att näringslivet sakta börjar förstå vikten av att 
företag speglar sin omvärld. Att det nu krävs en bredare 
representation och att lyfta perspektiv som, med en allt 
för homogen medarbetar skara, riskeras att missas helt. 
Heterogena grupper har ofta en större förmåga att bidra 
med fler erfarenheter och nya infallsvinklar. Det ger högre 
innovations kraft internt, och externt resulterar det i nya 
affärer, förbättrad kundinsikt och möjlighet att locka mer 
drivna kandidater som vill arbeta i en inkluderande arbets
miljö. Mångfald ger, som ordet antyder, många fördelar. 
Även affärsmässiga. 

För att öka mångfalden i en bransch krävs strategiska beslut 
men även att ändra en många gånger djupt rotad föreställ
ning att det ”inte finns andra människor att anlita”. Samma 
argument och föreställningar känns igen från jämställdhets
debatten och precis som i den frågan kommer det att krävas 
att företag och organisationer skaffar sig kunskap och 
verktyg för att en förändring ska ske. 

 Fokus

Från aktivitets
baserat till 
relationsbaserat
Framtidens kontor ska vara en sam
lingsplats för spontana, menings
fulla och stimulerande möten. Det 
visar Atrium Ljungbergs och Novus 
undersökning Framtidens kontor 
och arbetsliv (2021). Hela sju av tio 
anställda anger att det är just hänget 
och gemenskapen med kollegorna 
som de saknat under pandemin. 
Cheferna går i samma linje.

– Den sociala delen är en stark 
dragkraft till att komma tillbaka till 
kontoret. Det går inte att driva kre
ativa processer i Teams, vi kommer 
att behöva ses. Kontoren kommer 
att bli till mer av sociala platser där 
vi stämmer av med varandra och 
synkroniserar, säger Lars Kyringer, 
fastighetsansvarig på H&M, som nu 
anpassar sina lokaler och öppnar 
upp för ett nytt, postpandemiskt 
arbetsliv. 

På arkitektkontoret TP Bennett i 
London genomgår teamet en ”väldigt 
spännande tid”, enligt Cristiano Testi, 
chefsarkitekt för interiörsteamet som 
har utvecklat stora kontorsmiljöer för 
teknikföretag som Facebook, Spotify 
och Paypal.

– Kontoret är centralt just nu, 
människor skriker efter en plats att få 
interagera i. Om vi stannar upp och 
tänker på att vi alla är olika, inser man 
också att människor utvecklas olika 
på olika platser. Företag behöver 
främja dessa olikheter. Framför allt 
handlar det om att designa platser 
efter de som ska vara där.

Ta del av vår framtidsrapport på  
al.se/hybriduniversum
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Robust kontorsmarknad
Under 2021 har företag, hyresgäster och arbetstagare fört 
diskussioner kring utformningen av framtidens arbetsplats 
och hur pandemin förändrat vårt sätt att arbeta. Hittills 
indikerar marknaden att hyresnivåerna har stått emot pan
demins effekter relativt väl. De flesta är även överens om 
att kontoret kommer fortsätta att utgöra en viktig plats för 
möten, kreativitet och samarbeten.

Stockholm
Mellan 2015–2019 hade Stockholm kraftigt stigande kon
torshyror och tillväxttakten var en av de kraftigaste i Europa. 
Sedan pandemins start i mars 2020 har kontorshyrorna 
varit stabila i samtliga av Stockholms kontorsdelmarknader. 
Under 2021 uppgår kontorshyresnivån i Stockholm CBD till 
8 500 kr/kvm.

Vakansgraden i centrala Stockholm har under 2020 och 
2021 ökat från historiskt låga nivåer och stabiliserats runt 
5,5 %, vilket är något under det långsiktiga medelvärdet om 
6,0 %. De senaste årens låga kontorsvakanser har lett till 
inlåsningseffekt på hyresmarknaden och många hyresgäster 
har haft få alternativ vid omlokaliseringar. Det har lett till 
kraftigt stigande hyror i city och på malmarna. 

Göteborg
I centrala Göteborg har vakanserna sjunkit under året 
från de högre nivåerna som uppvisades under 2020. Vid 
slutet av 2021 var vakans graden 4,9 %, vilket är lägre än 
det långsiktiga medelvärdet om 5,5 %. I övriga innersta
den har vakans nivåerna sjunkit under året. Hyresnivåerna i 
staden har legat stabilt kring 3 800 kr/kvm sedan början av 
2020. De kommande åren kommer karaktäriseras av stora 

projektvolymer där flera nyproduktionsprojekt färdigställs 
mellan 2022–2024.

Malmö
Vakansnivåerna i centrala Malmö har pendlat runt 10 % 
under 2021. Den relativt höga vakansgraden kan delvis 
förklaras av flera år med höga nyproduktionsvolymer, delvis 
uppfört på spekulation. I CBD, västra hamnen och Hyllie har 
vakanserna sjunkit under året. Hyresnivåerna i Malmö CBD 
har legat stabilt runt 3 000 kr/kvm sedan 2019.

Uppsala
I centrala Uppsala har vakansnivåerna ökat under 2021 från 
cirka 5,5 % till cirka 5,7 % vid slutet av året. Utvecklingen 
på hyresmarknaden var stabil under året, efter flera år med 
kraftiga tillväxttal.

Atrium Ljungbergs marknadsandelar på delmarknader,  
Kontor

Delmarknader
Kontorsyta, 

'000 kvm
Andel Atrium 
Ljungberg, %

Stockholm
CBD (Central Business 
District) 1 850 1 
Innerstaden 3 580 3
Närförort, norr 2 200 1 
Närförort, söder 870 18
Kista 900 3 

Göteborg
Lindholmen 324 21

Malmö
Innerstaden, inkl. CBD 885 2 

Kontor på starka marknader.
Atrium Ljungbergs kontorsfastigheter återfinns i Stockholm, Göteborg, 
Malmö och Uppsala där vi sett en positiv hyresutveckling och låga vakanser. 
Trots att traditionella arbetssätt har utmanats under pandemin spås kontoren 
ha en  fortsatt viktig roll för företag även i framtiden.
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Hyresutveckling i Stockholm, Göteborg, 
Malmö och Uppsala1)

–  Kraftig ökning av marknadshyran under de senaste åren på  Atrium Ljungbergs 
flesta delmarknader.

Uthyrbar kontorsarea i Stockholm
–  Atrium Ljungberg är den åttonde största fastighetsägaren av kontor i Stockholm.

1) Medelhyran för mycket 
bra lokaler i bästa läge.
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Detaljhandelsåret 2021
Under 2021 växte detaljhandeln med 6,4 %, vilket gör 
det till det tjugofemte året i rad med positiv tillväxt. 
Sällanköpsvaruhandeln gick starkt, med en tillväxt på  
9,2 %, medan dagligvaruhandel visade en mer blygsam 
tillväxt om 2,6 %. Likt 2020 är det stora differenser i utveck
lingen mellan branscherna, dock med den stora skillnaden 
att samtliga delbranscher har positiv utveckling 2021. 

Under inledningen av året gällde pandemilagen, vilket 
innebar att inomhuslokaler för bland annat handelsplatser 
var skyldiga att vidta smittskyddsåtgärder. Den 1:a juni 
började restriktionerna att avvecklas stegvis, och efter 
den 29:e september var nästan alla restriktioner bort
tagna. Detta innebar att invånarna därefter kunde gå till 
sina arbetsplatser samt delta i sociala tillställningar i större 
utsträckning. Möjligheten till sociala evenemang visade på 
ett uppdämt behov inom vissa branscher. Inte minst inom 
klädhandel tillika skohandeln som hade det tufft under första 

pandemiåret. Trots att året avslutades med återinförda res
triktioner i slutet av december så uppvisade flera branscher 
starka tillväxtsiffror. Bäst utveckling hade optikhandeln, 
med en tillväxt på 17,2 %. Bygghandeln gick återigen starkt 
framåt, om än med en något lägre tillväxt jämfört med 2020.

E-handeln fortsätter att växa
Utvecklingen i ehandeln fortsatte i full fart under inled
ningen av 2021. Enligt SCB växte ehandeln med 13,2 % 
under året. En något starkare indikation kommer från 
PostNords ebarometern som uppvisade en utveckling om 
53 % första kvartalet, samt 16 och 11 % för andra respektive 
tredje kvartalet. Under det kommande året finns det skäl 
att tro på en liknande ehandelsnivå som under 2021. Att 
ehandla har under pandemin blivit en vana i många kon
sumentgrupper samtidigt som det finns en vilja att handla 
fysiskt. Utvecklingen de närmsta månaderna beror i stor 
utsträckning på om det införs nya restriktioner.

Successiv återgång till 
normalläge i detaljhandeln.
Detaljhandeln hade en positiv tillväxt under 2021. Året präglades inled
ningsvis av restriktioner och rekommendationer om social distansering. I 
takt med en ökad vaccinationsgrad minskade smittspridningen vilket ledde 
till att i stort sett alla restriktioner upphävdes i februari 2022. Samtliga del
branscher inom detaljhandeln hade en positiv försäljningsutveckling under 
året som gått men med stora variationer mellan branscherna.

Detaljhandelns närmsta framtid
Enligt en prognos från HUI kommer detaljhandelns tillväxt 
uppgå till 3 % under 2022 och 2 % under 2023. Tillväxten 
väntas alltså bli lägre än den har varit under de senaste 
åren, och dagligvaruhandeln väntas ha en högre tillväxt än 
sällanköpsvaruhandeln (3,0 % respektive 2,5 %).

Stadskärnornas återhämtning
Under pandemiåret 2020 tappade stadskärnorna ungefär  
19 % av omsättningen, då allt fler valde att handla på nätet 
och i närbutikerna, samt att restaurang och hotellbesök 
minskade drastiskt. Uppmaningen till social distansering 
ledde även till att många jobbade hemifrån och att sociala 
sammankomster ställdes in. Storstäderna drabbades allra 
värst av detta, men visar sig även ha bäst förutsättningar att 
återhämta sig. Mellan februari och juli i år ökade besöks
flödet som snabbast i storstäderna, visar Cityindex som 
tagits fram av Fastighetsägarna och HUI.
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1) Siffror från HUI Research kan komma att uppdateras.

Detaljhandelns utveckling och prognos 1991–2022, 
löpande priser
– Positiv tillväxt varje år sedan 1997 i detaljhandeln.

Källa: HUI Research1)
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Detaljhandelns utveckling 2021 per delbransch, 
löpande priser
–  Positiv utveckling inom samtliga delbranscher inom sällanköpshandeln under 2021. 

Starkast utveckling såg optikhandeln.

Atrium Ljungbergs marknadsandelar på delmarknader, 
Handel

Kommun

Omsättning 
kommunen 

mkr 1)
Andel Atrium Ljungberg, 

%

Stockholm 71 756 0 

Nacka 8 022 34 

Uppsala 16 498 16 

Malmö 25 984 5 
1) Avser omsättning per kommun 2020.
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Transaktionsmarknaden 2021
Fastigheter fortsätter vara en attraktiv tillgång på marknaden 
och transaktionsvolymen för 2021 passerade redan under 
tredje kvartalet rekordvolymen om 221 mdkr som notera
des 2019. 2021 blev därmed det starkaste transaktionsåret 
någonsin. Totalt omsattes fastigheter till ett värde om cirka 
406 mdkr. Jämfört med det tidigare rekordåret 2019 ökade 
årets transaktionsvolym med 84 %.

De utländska investerarna har svarat för 24 % av den totala 
transaktionsvolymen, vilket motsvarar cirka 97 mdkr. Värt att 
notera är att utländska investerare har agerat nettoköpare 
för femte året i rad.

Stora strukturaffärer har präglat året
Under 2021 har Sverige haft ett rekordstort antal struktur
affärer, där dessa svarade för cirka 44 % av den totala 

transaktionsvolymen. Strukturaffärerna drivs av möjlighet 
till synergier inom såväl förvaltning och utveckling som 
finansiering. Det sistnämnda är framförallt möjligt för bolag 
som uppnår en viss storlek och som därmed kan bredda 
sin finansieringsbas genom åtkomst till den internationella 
kapitalmarknaden.

Stor efterfrågan på säkra kassaflöden
Till följd av osäkerheten som råder kring den ekonomiska 
utvecklingen har intresset för fastighetsinvesteringar med 
säkra kassaflöden ökat under 2020 och 2021. Med en trans
aktionsvolym på 140 mdkr och en marknadsandel på 35 % 
var bostadsfastigheter det enskilt största segmentet under 
året. Kontorsfastigheter var det näst största segmentet med 
20 %, följt av logistik och industrifastigheter som utgjorde 
15 %. Stockholm svarade för den största andelen med 48 %, 
följt av Malmö med 11 % och Göteborg med 7 %.

Förutsättningar inför 2022
Utsikten för fastighetsmarknaden i Sverige är positiv för 
2022. Savills bedömer att klimatet kommer vara fortsatt 
gynnsamt för fastighetsinvesteringar under året eftersom 
tillgången på både eget och lånat kapital är god samt att 
finansieringskostnaderna ur ett historiskt perspektiv fortsatt 
är relativt låga, även om året har inletts med en något volatil 
ränte och kreditmarknad. Det finns ett stort inflöde av 
utländskt kapital, vilket tyder på en fortsatt stor konkurrens 
och höga transaktionsvolymer under 2022.

Strukturaffärer kommer fortsätta att utgöra en stor andel 
av transaktionsvolymen de kommande 2–4 åren, då Savills 
bedömer att bolagssammanslagningar fortsatt kommer ske 
inom samtliga segment i Sverige och även i Norden. 
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Transaktionsvolym per geografiskt område
– Totalt omsattes fastigheter för 406 mdkr 2021.

Transaktionsvolym per fastighetstyp
–  Stark efterfrågan på bostäder, kontor och lager/industri under 2021.

Direktavkastningskrav och 10-årig stats obligationsränta
–  Fortsatt stor skillnad mellan avkastningskrav på fastigheter och statsobligations räntan.

Aktiv transaktionsmarknad.
Redan under det tredje kvartalet blev 2021 det starkaste transaktionsåret 
 någonsin, ett år som präglats av stora strukturaffärer. God tillgång på både eget 
och lånat kapital, låga finansieringskostnader ur ett historiskt perspektiv och 
jakt på synergier gör att förutsättningarna ser fortsatt gynnsamma ut inför 2022.
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Sett till hela året steg priserna i riket på bostadsrätter med  
7 % och på villor med 13 %. Under året såldes 132 000 
bostadsrätter vilket var över 11 000 fler än året före. 

Samhället har börjat öppna upp igen efter pandemins 
restriktioner och i takt med att allt fler vaccinerar sig. Många 
återgår till sina kontor samtidigt som ett visst hemarbete 
kvarstår. Bostaden spelar fortsatt en central roll i människors 
liv där ett ökat intresse för kvaliteter kring bostaden såsom 
natur, service och sociala uterum har blivit tydligare. 

Under årets första halva var omsättningstakten för mindre 
lägenheter fortsatt låg till fördel för större bostadsrätter 
och villor. Under årets andra halva syntes en tendens till 

att efterfrågan åter ökade även på mindre lägenheter. 
Prisuppgången på större bostäder har ökat mer än för 
mindre.

Antalet bostäder i påbörjad produktion har ökat kraftigt 
under det senaste året och hyresrätter utgör ungefär hälften 
av den totala bostadsproduktionen. Efterfrågan på hyresrät
ter i Atrium Ljungbergs marknader är fortsatt stabil. Kötider i 
förmedlad nyproduktion visar på fortsatt stabil efterfrågan.

Stockholm
Bostadsrättspriserna i Stockholm har fortsatt stiga under 
2021. Särskilt stark är marknaden utanför Stockholms 
innerstad. Omsättningstakten på successionsmarknaden har 

Bostäder i tillväxtregioner.
Atrium Ljungbergs bostäder och bostadsbyggrätter finns på våra utvecklings
platser i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala och Malmö. Under 2021 fortsatte 
bostadsrättspriserna att stiga på samtliga av våra marknader. Året inleddes med 
en kraftig prisökning samtidigt som utbudet på både succession och nypro
duktion var lägre än normalt. Trots ett lägre utbud genomfördes ett ökat antal 
försäljningar jämfört med samma period tidigare år. Prisökningarna har fortsatt 
under året och en hög omsättningstakt i våra regioner har medfört rekordnivåer.

Bostadsrättspriser i utvalda områden, löpande priser
–  Stark ökning av bostadsrättspriserna under 2021, i synnerhet i Stockholm.
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Nyproducerade bostäder till salu
–  Utbudet av nyproducerade bostäder har halverats i Stockholm under 2021.
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varit rekordhög samtidigt som utbudet av nyproducerade 
bostäder har halverats. Under 2021 har det genomsnitt
liga priset för nyproduktion ökat med cirka 4 %.

Under året har både byggstarter och försäljningsstarter 
ökat i Stockholmsregionen. Under året säljstartades cirka 
7 400 nyproducerade bostäder vilket motsvarar cirka  
12 % fler än föregående år. Bostadsstorlekar om 2 rok 
och 3 rok utgör majoriteten av säljstartade bostäder.

Befolkningstillväxten fortsätter och länet växer årligen 
med omkring 35 000 personer. Bostadsförmedlingen 
Stockholms bostadskö ökade med cirka 4 % trots en 
sjunkande kötid. Totalt antal sökande i kön är cirka  
736 500 personer och den genomsnittliga kötiden ligger 
kvar på sju år för nyproducerade hyresrätter.

Malmö
Bostadsrättspriserna i Malmö fortsatte att stiga under 
större delen av 2021. Malmö hade liksom i fjol den mest 
positiva prisutvecklingen av landets storstadsregioner. 
Antalet påbörjade flerbostadshus har de senaste åren 
legat stabilt. Malmöregionens befolkning växer med cirka 
17 000, motsvarande cirka 1 %. I Malmö ligger den genom
snittliga kötiden för en nyproducerad hyresrätt stabilt vilket 
tyder på en fortsatt efterfrågan på hyresrätter.

Uppsala
Bostadsrättspriserna i Uppsala steg med undantag för en 
avmattning under årets tredje kvartal. Bostadsmarknaden 
i Uppsala har tidigare präglats av ett stort utbud men har 
nu normaliserats.

Uppsalaregionen är fortsatt en av de snabbast växande 
regionerna i Sverige med en befolkningstillväxt om 
cirka 4 000 personer för årets tre första kvartal, vilket 
motsvarar en ökning om 1 %. Uppsalaregionens tillväxt 
kommer främst från en hög nettoinflyttning från övriga 
län i Sverige.

Den genomsnittliga kötiden för en nyproducerad hyres
rätt har minskat från 3,5 år till 2,5 år det senaste året, 
med anledning av ett ökat utbud. Sedan 2016/2017 har 
nyproduktionen i Uppsala till stor del utgjorts av hyres
rätter. Uppsala län har sett till antal invånare flest antal 
påbörjade bostäder i landet. 
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Stockholm
Bostadsrättspriserna i Stockholm 
har fortsatt stiga under 2021. 
Omsättningstakten på successions
marknaden har varit rekordhög 
samtidigt som utbudet av nyprodu
cerade bostäder har halverats. Under 
2021 har det genomsnittliga priset 
för nyproduktion ökat med 4 %.

Under året har både bygg 
och försäljningsstarter ökat i 
Stockholmsregionen. Under året 
säljstartades 7 400 nyproducerade 
bostäder vilket är cirka 12 % fler 
än föregående år. Storlekar om 2 
rok och 3 rok utgör majoriteten av 
säljstartade bostäder.

Bostadsförmedlingen Stockholms 
bostadskö ökade med cirka 4 % 
trots en sjunkande kötid. Totalt 
antal sökande i kön är cirka 736 
500 personer. Den genomsnittliga 
kötiden ligger oförändrad på 7 år för 
nyproducerade hyresrätter.

Malmö
Bostadsrättspriserna i Malmö 
fortsatte att stiga under större 
delen av 2021. Malmö hade liksom 
i fjol den mest positiva prisutveck
lingen av landets storstadsregioner. 
Antalet påbörjade flerbostadshus 
har de senaste åren legat stabilt. 
Malmöregionens befolkning växer 
med cirka 17 000, motsvarande 
drygt 1 %.

I Malmö ligger den genomsnittliga 
kötiden för en nyproducerad hyres
rätt stabilt vilket tyder på en fortsatt 
efterfrågan på hyresrätter.

Byggstarterna i Skåne har, i relation 
till befolkningen, under det första 
halvåret 2021 överstigit byggstar
terna i både Stockholms och Västra 
Götalands län.

Uppsala
Bostadsrättspriserna i Uppsala steg 
med undantag för en avmatt
ning under årets tredje kvartal. 
Bostadsmarknaden i Uppsala har 
tidigare präglats av ett stort utbud 
men har nu normaliserats. 

Uppsalaregionen är fortsatt en av 
de snabbast växande regionerna i 
Sverige med en befolkningstillväxt 
om cirka 4 000 personer för årets 
tre första kvartal, vilket motsvarar en 
ökning om 1 %. Uppsalaregionens 
tillväxt kommer främst från en hög 
nettoinflyttning från övriga län i 
Sverige.

Den genomsnittliga kötiden för en 
nyproducerad hyresrätt har minskat 
från 3,5 år till 2,5 år det senaste året, 
med anledning av ett ökat utbud. 
Sedan 2016/2017 har nyproduktio
nen i Uppsala till stor del utgjorts av 
hyresrätter. 

Uppsala län har sett till antal invå
nare flest antal påbörjade bostäder 
i landet.
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