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1 INLEDNING 
 
I detta kapitel presenteras uppsatsens syfte och problembakgrund. Här redovisas även den 

valda arbetsmetoden och uppsatsens disposition. 

 
1.1 Problembakgrund 
 

För företag och organisationer är tillgången på lokaler och lokalernas läge en central 

frågeställning såväl vid nystart som vid pågående verksamhet. Lokalerna är i den meningen 

mer betydelsefulla än deras andel av produktionskostnaderna. Lokalernas utformning har 

betydelse för hur de anställda trivs och kan arbeta samtidigt som det estetiska uttrycket och 

även läget ger en signal till kunderna om verksamhetens innehåll. När väl lokalen valts blir 

lokalkostnaden en fast kostnad för kontraktstiden varför kombinationen läge, utformning och 

hyra blir en viktig beslutsvariabel som påverkar verksamhetens slutresultat under en 

överskådlig framtid. 

 

På fastighetsmarknaden regleras efterfrågan och utbud av lokaler. En väl fungerande 

fastighetsmarknad är en förutsättning för regioner och företag som vill expandera. Byggande, 

omvandling och rivning är samtliga viktiga delar för att anpassa utbudet till en föränderlig 

efterfrågan. Höjda hyror eller vakanta (tomma) lokaler är tydliga signaler om obalanser 

mellan utbud och efterfrågan på lokalmarknaden. 

 

Avsikten med uppsatsen är att undersöka effekterna av en utbudschock på lokalmarknaden. 

En utbudschock är en kraftig störning av marknadens jämvikt som följd av ett stort och 

plötsligt ökat utbud. Den påverkar lokalmarknaden men även de till den relaterade fastighets- 

och byggmarknaderna. Eftersom hyreskontrakt ofta har långa löptider och 

fastighetsmarknaden även har andra inbyggda trögheter sker marknadernas anpassning, även 

utan utbudschocker, mot en ny jämvikt vanligen långsamt. När efterfrågan reagerar långsamt 

på förändringar i utbudet blir utfallet sänkta marknadshyror eller ett ökat antal vakanser.  

  

År 1998 lades regementet I 20 i Umeå ner. Lokalerna köptes av Umeå kommun som rustade 

upp dem för att möta marknadens krav. Idag har enligt uppgift från Umestan storleken på 

dessa investeringar överstigit 500 Mkr.1 I 20 döptes om till Umestans företagspark och har 

                                                            
1 Intervju, Bertil Hammarstedt, 2003-12-04 
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utvecklats till en företagsby med blandade företag och verksamheter.2 Umeå företagscentra 

AB ägs av Umeå kommun och fick i uppdrag att förvalta och hyra ut lokalerna under 

särskilda premisser3.  

 

Den totala arealen lokaler vid Umestan uppgår till närmare 80 000 kvm.4 Det därigenom 

tillkommande utbudet kan därmed liknas med en utbudschock på en marknad med ett totalt 

utbud på cirka 500 000 kvm (inklusive Umestans lokaler).  

 
1.2 Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är för det första att analysera utbudschocker och dess effekter på en 

fastighetsmarknad, detta genom en teoretisk modell för utbud och efterfrågan av lokaler. För 

det andra är syftet att studera hur olika åtgärder eller brist på åtgärder från olika aktörer till 

följd av regementets nedläggning kan ha påverkat lokalmarknadens utveckling i Umeå. Olika 

policyalternativ kommer därvid att studeras.  

 
1.3 Frågeställning 
 
Studiens generella frågeställning är därmed hur en lokalmarknad påverkas av en 

utbudschock? Den mer specifika frågan är hur lokalmarknaden i Umeå påverkats av 

omvandlingen av regementets lokaler till lokaler för Umestan?  

 

1.4 Avgränsning 
 

Följande avgränsningar är gjorda:  

• Vi begränsar oss till att analysera marknaden under perioden 1993 - 2003.  

• Vi begränsar oss till att analysera marknaden för kontorslokaler avsedda för uthyrning 

till företag och andra verksamheter. 

 

1.5 Metod 
 
I uppsatsen analyseras frågeställningen inledningsvis med hjälp av två modeller av 

fastighetsmarkanden. Modellerna kompletteras med tre typer av empiriska analyser. Först 

                                                            
2 www.umestan.se 2003-11-11 
3 Protokoll från styrelsemöte i ledningen för Umeå Företagscentra AB 1998-08-04 
4 www.umestan.se 2003-12-03 



 

 3

görs en kartläggning av lokalmarknadens utveckling och omfattning. Därefter genomförs 

intervjuer med olika företrädare för att identifiera omfattningen av Umestans verksamhet samt 

hur de ser på denna. För det tredje genomförs en enkät till företag som hyr lokaler i centrala 

Umeå för att identifiera hur dessa värderar lokaliseringar utanför centrum.  

 

1.5.1 Modeller för fastighetsmarknaden 

 
Två teoretiska modeller introduceras i detta avsnitt. En jämviktsmodell för utbud och 

efterfrågan av lokaler som även kopplas till bygg- och fastighetsmarknaderna samt en 

dynamisk modell av lokalmarknaden. Inom modellerna analyseras konsekvensen av en 

utbudschock på en lokalmarknad samt hur olika åtgärder eller brist på åtgärder från olika 

aktörer kan påverka marknadens utveckling.  

 
Den valda teorin är till stor del hämtad från DiPasquale och Wheaton, [1996] som behandlar 

sambandet mellan fastighetsmarknaden och regional utveckling. Dessutom har aktuella 

hemsidor; så som Umestans, SCB:s och regionfaktas hemsidor samt en artikel från Dagens 

Industri nyttjats. Tidskrifterna är mestadels från Riksbanken och en broschyr om Umestans 

utveckling. 

 

1.5.2 Enkätundersökning för uppskattning av betalningsviljan vi ett lokalbyte  
 

Enkäten5 har tilldelats 25 företag etablerade i centrala Umeå. Företagen är lokaliserade i A-

läge, B-läge eller annat läge centralt i Umeå. Lägesindelningen är en indelning av lokaler 

placerade centralt i stan efter deras hyresläge, där företag lokaliserade i ett A-läge har högst 

hyra. Indelningen bygger på den indelning som gjorts i Svensk Fastighetsindikator 20036. 

Genom ett bedömningsurval har företagen valts ut. Detta innebär att man på förhand väljer ut 

objekt som kan bedömas vara särskilt intressanta för undersökningen. Urvalet gjordes genom 

en sökning på Eniros hemsida efter företag som var adresserade inom A- B-lägen eller 

centralt i Umeå. Företagen arbetar inom olika branscher i den privata tjänstesektorn, med 

olika storlek på företagen i sig såväl som på lokalerna. Även lokalernas utformning och 

standard har skiljt sig åt. De olika yrkesgrenarna är rekrytering, teknik, IT, arkitekter, 

advokater, konsulter och media. Vi har inte varit intresserade i specifika företagsnamn eller 

fastighetsägare. Den begränsade enkät som varit möjlig inom ramen för detta arbete kan 

                                                            
5 Bilaga 1 
6 Fastighetsvärlden (2004) Svensk fastighetsindikator s. 221 
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givetvis inte ge en komplett bild av betalningsviljan utan ska ses som en första uppskattning 

och försök att testa en metod för analys av betalningsviljan hos företagare för hyreslokaler på 

olika platser i Umeå. De områden där det alternativa lokalerna är tänkta att finnas är Ersboda, 

Strömpilsplatsen, Universitetsområdet, Umedalen och Umestan.  

 

Enkäten innehåller öppna och stängda svarsalternativ. De stängda svarsalternativen för 

hyresnivåerna är baserade på Svensk fastighetsindikators noterade värden 2002-2003 och 

hyresnivåer för A-, B- och C-lägen (centrala lägen) i Umeå. Även den bild som används i 

enkäten är hämtad från samma källa7. 

 

1.5.3 Intervjuer med aktörer på fastighetsmarknaden  
 

Intervjuerna med aktörer är utformade på ett semistrukturellt sätt, vilket innebär att man i 

förväg har ett antal utarbetade frågor och följdfrågor. Under den tid som intervjun fortskrider 

kan ytterligare följdfrågor uppkomma, som intervjuare har vi i det här fallet möjlighet att vara 

flexibla.  

 

Genom att intervjua anställda från den offentliga sektorn och fastighetsägare i Umeå görs ett 

försök att få en så komplett bild av händelseutvecklingen som möjligt. Av Umestans 

företagsledning har bilden av händelseförloppet inifrån Umestan erhållits. Det materialet visar 

även hur politisk tillhörighet påverkar bilden. Fastighetsägarna Norr har fått komplettera med 

ytterligare en bild av utvecklingen, vi tror att de kan ge bilden utifrån konkurrenternas 

perspektiv.  

 

Sammanlagt sex personer har intervjuats. Från kommunen har byggnadsnämndens ordförande 

Åsa Ögren, socialdemokrat och styrelseledamot i Umestan samt Gunilla Berglund, moderat 

och vice ordförande för Umestan intervjuats. Dessutom har Umestans verkställande direktör 

Bertil Hammarstedt, även han socialdemokrat intervjuats. För riksorganisationen 

Fastighetsägarna Norr har platsansvarig och hyresförhandlare Björn Åkerlund intervjuats. 

Utöver dessa har två personer tillhörande privata fastighetsföretag från marknaden intervjuats. 

Dessa har på egen begäran avidentifierats. 

 

                                                            
7 Fastighetsvärlden (2003) s. 220 
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1.6 Disposition  
 

I uppsatsen ges först en teoretisk referensram i Kap 2. Den består av en jämvikts- och en 

dynamisk modell. Därefter kommer i Kap 3 ett avsnitt rörande lokalmarknaden i Umeå, där 

bl.a. efterfrågan på lokaler estimeras. Detta är följt av Kap 4 om Umestan, där potentiella 

effekter av utbudschocken analyseras noggrannare. Avslutningsvis diskuteras resultaten i Kap 

5 varefter slutsatserna redovisas i Kap 6. 
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2 TEORETISK REFERENSRAM  
 
I detta kapitel behandlas teorier, tidigare forskningsresultat och metoder som är relevanta för 

studien. Dessa utgör utgångspunkten för frågeställning och den följande analysen.  

 
2.1 En jämviktsmodell för hyreslokaler 
 

Den jämviktsmodell som presenteras nedan är ursprungligen utvecklad för analyser av 

bostadsmarknaden och är en statisk jämviktsmodell.8 Vi använder modellen för att på ett 

enkelt sätt kunna fånga effekter av företagens efterfrågan på lokaler. Även om modellen är en 

grov förenkling av verkligheten illustrerar den hur olika policyinstrument och åtgärder 

påverkar de olika delmarknaderna hyreslokaler, fastigheter och byggande. Som nämnts 

innebär olika tidsfördröjningar att fastighetsmarknaden sällan är i jämvikt, men modellen kan 

trots det användas för att analysera jämviktsverkande processer.9  

 

2.1.1 Lokalmarknaden 
 

Företagens efterfrågan på hyreslokaler beror på hyran per kvm. Sambandet mellan hyra och 

efterfrågad kvantitet av kontorsyta för ett företag kan antas vara negativt, ett lägre pris gör att 

företaget vill hyra fler kvadratmeter (kvm) och tvärtom. Detta illustreras i figur 2.1.10  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.1 Ett företags efterfrågan på lokaler som funktion av hyresnivån. 
 
 

                                                            
8 DiPasquale, D. & Wheaton, W. (1996) Urban economics and real estate markets s. 6-7 
9 Petterson, L Location, Housing and Premises in a Dynamic Perspective s. 137 
10 DiPasquale, D. & Wheaton, W. (1996) s.12 

Efterfrågad 
lokalyta i kvm 

Hyra/ kvm 
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Vid jämvikt kommer det totala beståndet och den totala efterfrågade kvantiteten att styra 

marknadspriset. En befintlig hyresgäst med en expanderande verksamhet kan antas efterfråga 

en större lokalyta vid en given hyra. Detta scenario får i figur 2.1 effekten att efterfrågekurvan 

kommer att skifta till höger. Företaget efterfrågar nu en större lokalarea till samma hyra/kvm. 

 
2.1.2 Fastighetsmarknaden 
 

Frågan är hur utbudssidan reagerar på denna efterfrågan. Saknas vakanser tar det en tid innan 

fastighetsmarknaden kan erbjuda nybyggda fastigheter. En ny jämvikt på samma hyresnivå 

nås inte direkt, istället kommer marknadshyran att stiga. Hyreshöjningar har effekter på 

fastighetsmarknaden. Fastighetsägarnas efterfrågan på hyresfastigheter bestäms av vilka 

kostnader respektive intäkter en investering i en hyresfastighet medför. Stiger hyresintäkterna 

ökar nettointäkterna och därmed fastighetens pris. Det omvända sker när hyran sjunker. Det 

positiva sambandet mellan hyresintäkt och fastighetspris illustreras i figur 2.2.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figur 2.2 Sambandet mellan hyresnivå och fastighetspris 
 
 
2.1.3 Byggmarknaden 
 

Tillgången på hyresfastigheter regleras i sin tur genom nybyggnation och rivning. Incitament 

till nybyggnation kommer från fastighetsmarknaden. En ökad efterfrågan leder som nämnts 

till ett högre pris på hyresfastigheter. Givet att byggkostnaderna är oförändrade kommer 

                                                            
11 DiPasquale, D. & Wheaton, W. (1996) s. 14 

Hyra /kvm 

Fastighetspris /kvm 

Nettointäkt 
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byggandet att öka. Skulle byggkostnaderna öka och fastighetspriset vara konstant minskar 

byggandet.12   

 

För att en fastighet skall byggas krävs att den förväntade avkastningen åtminstone motsvarar 

kostnaden för marken och själva byggkostnaden. Om vi antar att marken är begränsad och 

den lediga kapaciteten på byggmarknaden är begränsad kan vi anta att totala byggkostnaden 

ökar i takt med att byggvolymen växer. Kostnaden för fastigheten består dels av en fast 

kostnad (markkostnaden) och dels av en rörlig kostnad (byggkostnaden). Den rörliga 

kostnaden beror av hur stor fastighet som byggs i antal kvm13. Jämviktssambandet mellan 

fastighetspris och byggande illustreras i figur 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figur 2.3 Produktion på byggmarknaden och dess effekter på fastighetspriset vid kapacitetsbegränsningar.   

 
 
 
2.1.4 Anpassning av beståndet 

 

Differensen mellan dagens fastighetsbestånd i förhållande till tidigare perioder består av 

nybyggnation och avgång. Figur 2.4 nedan illustrerar hur stor nybyggnation som krävs för att 

hålla beståndet intakt om avgången motsvarar en konstant andel av samma bestånd.14  

 

 

 

 

 
                                                            
12 Hårsman, B. Nationella omvärldsanalyser för bostadsföretag I olika regioner (2003) s. 67 
13 ibid, s 68-69 

Fastighetspris /kvm 

Byggande i kvm 
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Figur 2.4 Krav på nybyggnation för ett intakt utbud av lokaler  
  

Ett stort utbud kräver av naturliga skäl en stor byggsektor för att behålla oförändrat. 

Sambandet är därmed positivt. 

 

2.1.5 Sambandet mellan lokalmarknaden, fastighetsmarknaden och byggmarknaden 
 

Det är nu möjligt att foga samman de ovan nämnda figurerna för att visa hur de olika 

marknaderna hänger ihop. Resultatet vid jämvikt redovisas i figur 2.5.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figur 2.5 Jämviktssambanden mellan lokal-, fastighets- och byggmarknaderna. 
 
 

                                                                                                                                                                                          
14 DiPasquale, D. & Wheaton, W. (1996) s. 9 
15 DiPasquale, D. & Wheaton, W. (1996) s. 8 

Byggande i kvm 

Utbud i kvm

     Hyra / m2 

Utbud i m2 

Byggande i m2

Pris /m2 

Fastighetsmarknad Hyreslokalmarknad 

Byggmarknad 
Anpassning av 
beståndet 
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2.2 Jämviktsmodellens användning 
 

Modellen är nu klar att användas för att analysera effekterna av olika policyinstrument och 

annan påverkan på bygg-, fastighets- och lokalmarknaderna. Observera att modellen är en 

jämviktsmodell och därför leder ojämvikter till nya jämvikter momentant.  

 
2.2.1 En sänkt ränta eller en sänkt fastighetsskatt 
 

Inledningsvis analyseras förändringar i räntan eller i fastighetsskatten. Nuvärdet av de 

framtida hyresinbetalningarna diskonteras lättare (räntesänkning), alternativt att skatten på 

fastighetsägaren minskar (sänkt fastighetsskatt). Det medför att nuvärdet av att äga en 

hyresfastighet stiger varför priset på dessa även stiger. När priset på hyresfastigheter ökar, 

ceteris paribus, kommer byggandet att öka. En räntesänkning gör även att investeringsviljan 

ökar, det blir billigare att låna pengar till sin investering. Eftersom det tar tid att bygga 

kommer nybyggnationen först efter en viss tid att öka beståndet och då även leda till sänkt 

hyresnivå.16 Effekterna visas nedan i figur 2.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figur 2.6 Effekter av en sänkt ränta eller en sänkt fastighetsskatt på de tremarknaderna. 

                                                            
16 DiPasquale, D. & Wheaton, W. (1996) s.15 
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2.2.2 Nyetablering av företag 
 

En ökad efterfrågan på kontorsytor innebär att efterfrågekurvan skiftar utåt, ceteris paribus. 

Effekterna på marknaderna är illustrerade grafiskt i figur 2.7. På kort sikt stiger hyresnivån 

vid ett oförändrat utbud. Den ökade efterfrågan leder därefter via den högre marknadshyran 

till att priset på hyresfastigheter stiger. Det ökar efterfrågan på hyresfastigheter. Vid given 

ränta och fastighetsskatt kommer efterfrågan på fastigheter att öka längs fastighetsmarknadens 

expansionslinje. Ökad efterfrågan på hyresfastigheter ger incitament till byggföretagen att 

bygga. I takt med att nybyggnationen blir klar flyttas utbudet av lokaler utåt och hyresnivån 

sjunker. 17  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.7 Effekter av en ökad efterfrågan på lokalyta. 
 
Beroende på de antagna sambanden på övriga marknader, bland annat det faktum att 

byggkostnaderna ökar i takt med att fastighetsmarkanden växer, kommer hyresnivån inte att 

återgå till nivån före störningen utan stiga något.  

   
 
 
 

                                                            
17 DiPasquale, D. & Wheaton, W. (1996) s.12-13 
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2.3 Dynamisk modell av lokalmarknaden  
 

Ett alternativ till ovanstående grafiska framställning är att analysera marknaden i en dynamisk 

simuleringsmodell och simulera olika framtida utvecklingsalternativ. I Pettersson Location, 

housing and premisies in a dynamic perspective, redogörs för ett sådant sätt att modellera 

lokalmarknaden. Modellen kan användas för att analysera den framtida utvecklingen av 

vakanser och storleken på den uthyrda lokalytan.  

 

Den modellen är ursprungligen presenterad i DiPasquale och Wheaton (1996) och deras 

undersökning av marknaden för kontorslokaler i San Francisco. Pettersson studerar 

marknaden för kontorslokaler i Stockholm.18 Nedan redogörs för modellens struktur och vilka 

data som krävs för att nyttja den. Detta pekar på en möjlig vidareutveckling av denna studie 

av fastighetsmarknaden i Umeå. 

 
Modellen tar sin utgångspunkt i det faktum att fluktuationer i antal vakanser har en tendens att 

sträcka sig över en längre tid varför effekterna på marknaden först efter en tid blir synliga.19  

Efterfrågan mäts som summan av uthyrd lokalyta medan utbudet mäts som summan av uthyrd 

och vakant lokalyta. En bra variabel för att skatta hur efterfrågan på lokaler varierar över tiden 

är att studera hur antalet kontorsanställda varierar. Dessa två variabler följer varandras 

utveckling väl.20 Nedan presenteras de variabler som ingår i modellen. 

 

tS  = Utbud av lokaler i period t 

tC  = Nybyggnation eller annan ny kapacitet i period t 

δ  = Bortfall av kontorslokaler till följd av rivning eller förfall 

tV  = Vakansgraden i period t 

tOC  = Uthyrd yta (d.v.s, tillfredställd efterfrågan) i period t 

tAB  = Netto absorptionen av uthyrd yta (positiv då nybyggnation blir uthyrt) i period t 

 

Modellen har följande struktur. I ekvation (2.1) bestäms utbudet år t som en funktion av 

utbudet efter avgång året innan samt nybyggnationen under året.  

 

                                                            
18 Pettersson, L. (2001) s. 136 
19 ibid, s. 136-137 
20 ibid, s. 139 
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 ttt CSS +−= −1)1( δ    (2.1) 

 

Efterfrågan i form av uthyrd yta år t bestäms i ekvation 2.2 av storleken på den uthyrda ytan 

året innan samt nettoabsorptionen under året. 

 

 ttt ABOCOC += −1    (2.2) 

 

Vakansgraden är skillnaden mellan utbud och uthyrd yta, normerad med storleken på utbudet. 

Detta framgår av ekvation 2.3 

  

 
t

tt
t S

OCS
V

)( −
=    (2.3) 

 

Jämvikt på marknaden kräver att vakansgraden är noll varför 

 

  tt OCS =     (2.4) 

 

Vid oförändrad efterfrågan, är ABt noll, motsvarar nybyggandet avgången varför följande 

villkor är uppfyllt. 

 

  tt CS =−1δ     (2.5) 

 

De tre ekvationerna utgör basen för modelleringen av marknaden för kommersiella lokaler. 

Genom att anta, exempelvis att alla kontorsarbetare använder lika stor kontorsyta, kan den 

förväntade efterfrågan beräknas. En utbudschock period t tar sig uttryck i att Ct  i högerledet  i 

(2.1) ökar varför St kraftigt kommer att överstiga vänsterledet i (2.4).  

 

Utfallet för marknaden bestäms av hur efterfrågan i form av ABt reagerar. Reagerar inte 

efterfrågan direkt eller om inte fastighetsägarna sänker sina hyror i tillräcklig grad uppstår ett 

överutbud och vakansgraden Vt ökar. Den fortsatta dynamiken beror därpå på hur avgången av 

lokaler utvecklas samt hur efterfrågan reagerar på det nya utbudet. I praktiken bestäms detta 

även av vilka attribut (t.ex. utformning och läge) som kännetecknar de nya lokalerna i 
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förhållande till de gamla. 21 Poängen med modellen är att den till skillnad från den statiska 

modellen betonar de ständiga ojämvikter som kännetecknar fastighetsmarknaden.  

 

En dynamisk modell av ovanstående slag vore givetvis ytterst intressant för analysen av 

utbudsökningar i Umeå. Det kräver dock mer exakta uppgifter om lokalmarknaden i Umeå. 

Sådana uppgifter finns för närvarande inte men i nästa kapitel presenteras den information om 

lokalmarknaden som för närvarande är offentlig. 

 

                                                            
21 Pettersson, L (2001) s.140-141 
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3    OM UTVECKLINGEN I UMEÅ OCH DESS MARKNAD FÖR LOKALER 
 

I detta kapitel behandlas faktorer och omständigheter som påverkat och haft effekt för 

efterfrågan och utbud på Umeå lokalmarknad. Faktorer som berörs är konjunkturutveckling, 

befolkningstillväxt, konkurser, bruttoregionprodukt och utvecklingen på den privata 

tjänstesektorn. Med en enkätundersökning och en regressionsanalys görs en första estimering 

av ett efterfrågesamband för kontorslokaler i Umeå. Avslutningsvis diskuteras utvecklingen 

för direktavkastning, hyror och vakanser i Umeå. 

 

3.1 Faktorer som kan påverka lokalmarknadens utveckling i Umeå 1993-2003 
 

För att förstå lokalmarknaden i Umeå är det nödvändigt att titta på hur marknaden utvecklat 

sig i Umeå sedan några år tillbaka, i detta fall 1993-2003. För att göra detta har ett antal 

bakomliggande faktorer identifierats som kan belysa hur tillväxten, konjunkturen samt 

efterfrågan på kontorslokaler i Umeå kommun utvecklas.  

 

3.1.1 Konjunkturutveckling  
 

I början av 1990-talet drabbades Sverige av en fastighets- och finanskris22. Mellan åren 1990 

och 1993 vände ekonomin kraftigt nedåt. Arbetslösheten steg på tre år från 1,5 procent till en 

8-procentig nivå - arbetslösheten mer än femdubblades23. Fastighetskrisen präglades av 

snabbt fallande priser och höga vakansgrader vilket resulterade i en snabbt fallande lönsamhet 

på marknaden.  

 

Detta resulterade i omfattande ekonomiska problem för såväl fastighetsföretag som finansiella 

institut vars kapital i stor utsträckning var placerat i fastigheter. Cirka 44 procent av 

bankernas kreditförluster bedömdes vara fastighetsrelaterade. Under senare delen av 1990-

talet återhämtade sig dock fastighetsmarknaden. Priser och hyror steg successivt samtidigt 

som antalet vakanser minskade. Efter IT krisen runt år 2000 har marknaden för kontorslokaler 

i Sverige dock åter igen kännetecknats av kraftigt fallande priser och hyror och ökande 

vakanser.24 

 

                                                            
22 Finansiell stabilitet 2003:1 s. 33 
23 http://www.konj.se/4.165a3c2f6d286f5347fff295.html 2003-11-28 
24 ibid, s. 33 
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Enligt Konjunkturinstitutet finns däremot idag allt flera tecken som talar för att den 

internationella konjunkturen är på väg att förbättras. Svensk ekonomi är nu sakta på väg att 

återhämta sig.25 

 

Även Umeå och dess fastighetsmarknad drabbades av nedgången under nittiotalet men staden 

har tack vare universitetet klarar sig relativt bra. Umeå drabbades dock även av den senaste IT 

bubblan som dämpat tillväxten i de IT relaterade företagen.26  

 

3.1.2 Befolkningstillväxten  
 

Produktion kräver lokaler och arbetskraft. Därför är en positiv befolkningstillväxt vid sidan av 

ökad produktivitet ett viktigt bidrag till en regions tillväxt. Umeå har under många år gynnats 

av en stabil befolkningstillväxt. År 2002 ökade befolkningen med 1 156 personer. 

Invånarantalet är cirka 108 000 och enligt Umeå kommuns planeringsmål ska stadens 

befolkning växa till 150 000 senast år 205027. Medelåldern i Umeå är låg, 37,4 år28 jämfört 

med landets snitt som är 40,6 år29.  

92000
94000
96000
98000
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106000
108000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 År

Antal invånare

 
Figur 3.1 Befolkningsutveckling i Umeå kommun 1993-2002 (Källa: www.umea.se 2003-11-19) 

 

Det ökade invånarantalet kan kopplas till näringslivsstrukturen och effekterna av Umeå 

Universitetet.30 Arbetsmarknaden i Umeå domineras av den offentliga sektorn som 

                                                            
25 http://www.konj.se/4.165a3c2f6d286f5347fff295.html 2003-11-28 
26 www.fastighetsvarlden.se/tidningen/index.htm 2003-12-04 
27 www.umea.se 2003-11-19 
28 ibid,  
29 www.scb.se 2003-12-10 
30 Fastighetsvärlden (2004) s. 219 
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sysselsätter mer än 50 procent av den totala arbetskraften.31 Förutom utbildning, forskning 

och vård finns stora arbetsgivare inom branscher såsom industri och administration.32 

  
3.1.3 Arbetslösheten  
 

Arbetslösheten i en region är en indikator på dess tillväxt. Den öppna arbetslösheten i Umeå 

kommun 2002 låg på 3 procent.33 Sedan krisen början av 90-talet har det skett en kraftig 

minskning av arbetslösheten i Umeå. Som figur 3.2 visar har Umeå kommun stadigt legat 

under landets genomsnitt. 34 
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Figur 3.2 Arbetslöshet i Umeå kommun 1993-2002 (Källa: www.regionfakta.com/vasterbotten 2003-11-20) 

 
 
 
3.1.4 Konkurser 
 
Antalet konkurser kan indikera åt vilket håll stadsregionens konjunktur är på väg. En 

ekonomisk nedgång kan indikeras av ett ökat antal konkurser precis som att en ökning av 

aktiviteten i ekonomin kan indikeras av ett minskat antal konkurser. Nedan visas, indexerat, 

hur förändringen av antalet konkurser sett ut för Umeå kommun och Sverige under åren 1993-

2001. 35 

 

 

                                                            
31 Fastighetsvärlden (2004) s. 219 
32 www.umea.se/netUme%e5+kommun/N%e4ringsliv+&+Arbete 2003-11-19 
33 www.regionfakta.com/vasterbotten 2003-11-20 
34 ibid, 
35 ibid, 
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Figur 3.3 Konkurser i Umeå kommun 1993-2001 (Källa:. www.regionfakta.com/vasterbotten 2003-11-20) 
 
 
I det avseendet följer således Umeå relativt väl den nationella utvecklingen. 
 
 
3.1.5 Bruttoregionprodukten 
 

Bruttoregionprodukten, BRP, anger storleken på förädlingsvärdet i en region och är en 

regions motsvarighet till BNP (bruttonational produkten)36.  BRP motsvarar värdet av alla 

färdiga produkter och tjänster som tillverkas i ett land under ett år. Med tillväxt menas 

vanligen förändringen av BNP från föregående år. 37  

 

Nedan visas, indexerat, förändringar i BNP (Sverige) respektive BRP (Umeå kommun) 

mellan åren 1993-2002.38  
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Figur 3.4  BRP för Umeå kommun och BNP för Sverige åren 1993-2002. 

                                                            
36 www.scb.se/statistik/NR/NR0151_dokument/NR0105_BS_2001.doc 2003-12-03 
37 Axelsson m.fl. Mikroekonomi (1998) s. 354 
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Tillväxten i Umeå har under de senaste åren varit positiv, men ändå inte följt samma takt som 

BNP för hela landet. 

 
3.1.6 Privata tjänstesektorn 
 
Efterfrågan på lokaler kan bl.a. estimeras med hjälp av utvecklingen av antalet anställda inom 

den privata tjänstesektorn. Ett antagande som stödjer detta är att när företag efterfrågar mer 

personal efterfrågar de även större lokalytor.39 
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Figur 3.5 Anställda inom privat tjänstemarknad 1993-2001 (Källa: www.scb.se 2003-12-05) 

 

Givetvis påverkas, som berördes ovan, dessutom efterfrågan på lokaler per anställd av 

hyresnivån. Den påverkas i sin tur av läge och kvalité. Ökar efterfrågan på centralt belägna 

lokaler med höga hyror kan åtgången av lokalyta per anställd komma att minska. Det 

omvända gäller om efterfrågan förskjuts mot lokaler i mindre täta miljöer.  

Sammanfattningsvis är dock den underliggande utvecklingen i Umeå relativt god om inte 

enastående.  

 

3.2 Utbudet av lokaler 
 

Det totala utbudet av kommersiell lokalyta i Umeå uppgick enligt uppskattningar år 2000 till 

891 000 kvm. 40  Av dessa ägdes 728 000 kvm av privata fastighetsägare vilket motsvarar 82 

procent av det totala utbudet. I denna statistik ingår Umeå företagscentra bland de privata 

fastighetsägarna. Om vi enbart studerar de större aktörerna kan vi se att de innehar ca 60 

procent av de privata fastighetsägarnas totala yta. Cirka 80 procent av AB Bostadens lokalyta 
                                                                                                                                                                                          
38 www.scb.se 2003-12-05 
39 Pettersson (2001) s.139-140 
40Fastighetsägarna Norr (2003) Kartläggning av lokalmarknaden i Umeå 
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är beläget i förorten och i Hörnefors som är beläget ca 28 km från centrum. Fördelningen av 

lokalyta mellan de största fastighetsägarna är illustrerad i diagrammet nedan. 
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Figur 3.6  Lokalyta uppdelad på fastighetsägare år 2000 (Källa: Fastighetsägarna Norr) 

 

Dessvärre finns inga tillförlitliga tidsserier eller annan information om förändringar i utbudets 

kvalité tillgängliga. Detta skapar givetvis en betydande osäkerhet kring varje påstående om 

effekterna av utbudsförändringar på lokal markanden. 

 

3.3 Efterfrågan på lokaler 
 

Även efterfrågan på lokaler i Umeå är svåranalyserad. Med hjälp av en enkätundersökning 

och en följande regressionsanalys, görs här ett första försök att estimera efterfrågesamband för 

kontorslokaler i Umeå. Undersökningen gäller betalningsviljan hos företag i centrala Umeå 

för lokaler i fem specifika områden utanför Umeå centrum.  

 

3.3.1 Modellen 

 
De företag som studeras antas i sina lokaliseringsbeslut göra en avvägning mellan 

tillgängligheten till kundkretsen samt de produktionskostnader de får för personal och hyra i 

varje lokalisering. I studien ställs företagen inför ett val med utgångspunkt i den plats där 

kontoret eller företaget idag är lokaliserat, dvs. centrala Umeå. Frågan är vad företagen skulle 

vara villiga att betala i hyra för att istället ha exakt likadana kontor på något av de fem utvalda 
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områdena runt om i Umeå? Områdena ligger på olika avstånd från centrum och har även 

andra attribut som skiljer dem åt ur företagens perspektiv.  

 

Vilka dessa attribut är, är inte känt men det kan antas att ett av dessa är avståndet eller 

tillgängligheten till den nuvarande lokaliseringen i centrala Umeå. Dessutom kan 

dummyvariabler användas för att specificera värderingen av områden i övrig. Den modell 

som estimeras blir därmed en så kallad fix effekt modell. 

 

Avstånden till centrum är hämtade från www.eniro.se och de vägbeskrivningar som lämnas 

till de fem områdena Umedalen (Sufflörgränd), Umestan, Ersboda södra industriområde, 

Strömpilsplatsen och Umeå universitet område (Tvistevägen). Vasagatan är utgångspunkten i 

centrum. Nedan anges de avstånd som därmed erhålls. En karta illustrerar de olika områdenas 

lägen. 

 
Område Avstånd från centrum 
Umestan (Regementet): 1,95 km  
Universitetsområdet: 3,40 km 
Ersboda: 5,18 km 
Strömpilsplatsen: 6,29 km 
Umedalen: 6,59 km 

  

 
(Källa: www.umea.se 2003-12-15) 

 

Den ekonometriska modellen består av en multipel regression där betalningsviljan är den 

beroende variabeln. Avstånd till centrum, hyra i dag, dummyvariabel för område och 
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dummyvariabler för tre enskilda aktörer som visat sig de bud som kraftigt avviker från övriga 

har behandlats som s.k. ”outliers”.  

 

Hypotesen är således att hyran idag och avståndet till nya läget har betydelse för 

betalningsviljan på det nya området sant att det finns områdesspecifika egenskaper och några 

aktörsspecifika egenskaper som även påverkar värderingen av områdena. Det ger följande 

modell: 

 

Nettobetalningsviljan = f( hyra i dag, avstånd, område 1, område 2,…, område 5,  

enskilda aktörer)  

 

3.3.2 Estimerad modell och data 

 

Den ekvation som därmed estimeras är: 

 

ε
γβα
+++

+++++++=
3*3...1*1

5*5...2*21*1**
aktöraaktöra

områdedområdedområdedavståndhyraNettoBV

 

där ε är en normalfördelad slumpterm. Data består av 75 observationer från enkäten. 

Deskriptiv statistik för de tre variablerna i datamaterialet framgår av följande tabell. 

 

 

 

 

 

 

Av tabellen framgår att de tillfrågade företagen i genomsnitt är villiga att betala 300,67 kronor 

mindre än idag för att flytta från sin nuvarande lokalisering till ett nytt område. Spridningen 

från medelvärdet vid en standardavvikelse, 250,75 kronor, är relativt stor. Företagens 

nuvarande genomsnittliga hyra är 954,67 kronor per kvm/år, med motsvarande spridning på 

241,86 kronor. Slutligen framgår att medelavståndet till de fem områdena i undersökningen är 

4,68 km. Detta stämmer således väl med de avståndssiffror som presenteras tidigare. 

 

Variabel Medelvärde Std. Avvikelse N 

NettoBV 

Årshyra 

Avstånd 

-300,67 kr 

954,67 kr 

4,68 km 

250,75 kr 

241,86 kr 

1,78 km 

75 

75 

75 
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3.3.3 Resultat av estimationerna 
 

Det visade sig vara nödvändigt att estimera två modeller, en modell med en avståndsvariabel 

och en modell utan avståndsvariabeln. Orsaken är att det lilla datamaterial som denna studie 

medger även begränsar variationen i data varför avståndsvariabeln tenderar att samvariera 

med andra variabler. Med ett större datamaterial skulle detta problem givetvis reduceras.  

 

Av tabellen nedan framgår resultaten av de båda skattningarna. I modellen med 

avståndsvariabeln ser vi att Umedalen och Umestan faller bort och i testet utan 

avståndsvariabeln är det Ersboda som faller bort. I första fallet beror detta på att de båda 

områdena är högt korrelerade med avståndsvariabeln, medan i det andra fallet så fångas 

Ersbodas värde upp av konstantens värde.  

 
 
 

Modell med avståndsvariabel Utan avståndsvariabel  
Variabel Parameter t-värde Parameter t-värde 
Konstant 
Nuvarande årshyra 
Avstånd till centrum 
Ersbodaområdet 
Strömpilenområdet 
Universitetområdet 
Umedalen 
Umestan 
Aktör 1 
Aktör 2 
Aktör 3 

370,52 
-0,61 

-19,40 
-87,35 
14,18 
8,13 

 - 
- 

217,93 
-230,00 
293,05 

 4,32*** 
-8,61*** 

-1,81* 
-1,98* 

 0,29 
 0,18 

- 
- 

 3,41*** 
-3,49*** 
 4,45*** 

182,70 
-0,61 

- 
- 

80,00 
130,00 

60,00 
150,00 
217,93 

-230,00 
293,05 

 2,39** 
-8,61*** 

- 
- 

 1,61 
 2,61** 

 1,21 
 3,01** 

 3,41*** 
-3,49*** 
 4,45*** 

_
2R  
2R  

N 

 
0,74 
0,70 
75 

 
0,74 
0,70 
75 

 

 
Av residualanalysen från de inledande estimationerna framgick som nämnts att det finns tre 

aktörer med mycket specifika intressen och preferenser. Aktörerna vill antingen betala mycket 

för att flytta, eller mycket för att stanna. Dessa behandlas därför med aktörsspecifika 

dummyvariabler. Som framgår av resultaten är dessa oförändrade mellan de två modellerna 

och mycket signifikanta. Aktör 1 och 3 är villiga att betala 217 respektive 293 kronor mer i 
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hyra för att flytta än vad den genomsnittlige lokalhyraren är. Aktör 2 däremot vill i snitt betala 

229 kronor mindre än genomsnittet i hyra för att flytta.  

 
Dessutom framgår att företag som betalar hög hyra idag vill ha betydligt lägre hyra på den 

nya platsen för att lämna centrum eftersom parametern för hyra är negativ i båda modellerna. 

 
Ett tydligt resultat är att företagens betalningsvilja för de enskilda områdena är negativt 

kopplat till avståndet från centrum. Därutöver har en lokalisering på Ersboda sådana negativa 

effekter att företagen dessutom kräver sänkt hyra, medan betalningsviljan för 

Strömpilenområdet och universitet är högre än den reduktion som avståndet samtidigt 

innebär. Betalningsviljan för både Umedalen och Umestan är starkt relaterad till avståndet till 

centrum. Företagen är villiga att betala mest för det område som ligger närmast centrum.  

I modellen utan avståndsvariabeln rangordnas även i detta fall områdena efter avståndet från 

centrum. Värderingen av Ersboda motsvarar konstantens värde därefter kommer nu Umedalen 

och Strömpilen även om dessa inte är helt signifikant skilda från Ersbodaområdet, med 

Universitetsområdet och Umestan i nämnd ordning är de områden företagen har hösta 

betalningsviljan för. 

 

Sammanfattningsvis begränsas alla slutsatser av det begränsade underlaget. Men modellen ger 

vissa indikationer på att Umestan som område är ett i förhållande till övriga områden 

eftertraktat område att flytta till för företag i centrum. För Umestan är betalningsviljan något 

högre, om det beror på närheten till stan eller på kvalitén associerad med området och 

lokalerna är svårt att avgöra i denna begränsade studie. Däremot verkar det krävas relativt 

större hyressänkningar för att man ska flytta till Ersboda. 

 

Avgörande för hur utbudssidan, dvs. fastighetsägarna, reagerar på denna bild av efterfrågan 

och annan information om lokalmarknadens utveckling, beror givetvis på hur man upplever 

sin egen lönsamhet och vilka förväntningar man har på den framtida utvecklingen för Umeå 

fastighetsmarknad. 
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3.4 Utvecklingen av direktavkastning, hyror och vakanser i Umeå 
 

3.4.1 Direktavkastning 
 

En fastighetsmarknad med låg lönsamhet kännetecknas av låga hyror och höga vakansgrader. 

Blir hyrorna låga eller vakanserna stora i förhållande till det pris en fastighetsägare betalt för 

en fastighet, innebär det att fastighetsägarnas direktavkastning blir låg. Detta leder till att 

fastighetsägarens kapital, fastigheterna, även får en låg värdering, som motsvara deras lägre 

nuvärde. En låg värdering har en negativ inverkan på belåningsmöjligheterna och därmed på 

investeringsviljan samt i slutändan å möjligheten att förnya, renovera och bygga nytt. En lägre 

värdering kan tvinga fastighetsägare som är högt belånade att sälja till det nya lägre värdet. 

Den nye ägaren kan därmed relatera hyresintäkterna till lägre ingångsvärden och således få 

högre direktavkastning.41 Det innebär att först när fastigheterna bytt ägare och de förra ägarna 

tagit förlusten kan fastighetsmarkandens inneboende dynamik göra att marknaden anpassas 

till den nya marknadssituationen. 

 

Som framgår av figur 3.7 var direktavkastningen i Umeå som högst under åren efter 

fastighetskrisen 1994-1996 då den låg på mellan 9-10 procent för fastigheter centralt belägna i 

Umeå. Med återhämtning år 1997 började den sjunka mot dagens nivå på mellan 7-7,5 

procent.42 
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Tabell. 3.7 Direktavkastning i A-lägen i Umeå 1993-2003 (Källa: Fastighetsvärlden. Svensk fastighetsindikator 
för åren 1993-2003) 
 

                                                            
41 Intervjuer – anonyma fastighetsägare 
42 Fastighetsvärlden Svensk Fastighetsindikator åren 1993-2003 
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För fastighetsägare som behållit sina fastigheter från fastighetsbubblans tid eller som köpt 

under IT bubblan runt år 2000 och inte velat eller kunnat skriva ner sina värden har således 

direktavkastningen i förhållande till andra fastighetsägare med lägre ingångsvärden 

försämrats. Om dessutom fastighetspriserna varit betydligt högre än på andra orter under 

denna tid kan det innebära att direktavkastningen är lägre i Umeå än i andra städer.  

 

För dessa utsatta fastighetsägare innebär varje nytillskott till lokalmarknaden från andra 

fastighetsägare att tidpunkten för högre direktavkastning i det egna beståndet flyttas fram. Det 

är mot den bakgrunden intressant att observera att direktavkastningen på fastigheter i Umeå 

sjönk ungefär samtidigt som projektet Umestan initierades.43  

 

3.4.2 Hyror 
 

En viktig faktor som förklarar direktavkastningen 1993-2003 är givetvis hyresutvecklingen. I 

figuren nedan återges hyresutvecklingen i Umeå centrum under 1990-talet. Som framgår av 

figuren har marknadshyrorna återhämtat sig efter den relativt låga nivå som kännetecknade 

åren efter fastighetskrisen. De var som allra lägst under mitten av 90-talet för att sedan 

återhämta sig. Hyresnivån för 2003 är generellt något högre än 1993.44  
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Tabell. 3.8  Hyresnivåer i A-lägen i Umeå 1993-2003 (Källa: Fastighetsvärlden. Svensk fastighetsindikator för 
åren 1993-2003) 
 

 

 

 

                                                            
43 Intervjuer – anonyma fastighetsägare 
44 Fastighetsvärlden åren 1993-2003 
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3.4.3 Vakanser  
 

Vakansgraden är en av de mest svårbedömda variablerna och även den som tenderar att skapa 

mest debatt. Datatillgången är besvärlig samtidigt som vakanser aldrig kan skiljas från 

lokalernas ändamålsenlighet relativt efterfrågan. Vakanserna tenderar dessutom att svänga 

mer än hyresnivån. En fastighetsägare kan föredra att ta en vakans istället för att sänka hyran. 

En hyressänkning i ett delsegment smittar gärna av sig på hela beståndet och det tar lång tid 

att åter höja hyresnivån.45 

 

Det bör dessutom observeras att de data över vakanser som visas nedan gäller för 

kommersiella lokaler vilket innefattar såväl kontorslokaler som butikslokaler. Vakansgraden 

dras ner av butikslokalerna som generellt har mindre vakanser46. Tillgänglig statistik indikerar 

att vakanserna i Umeå hade en topp under mitten av 1990-talet. Därefter minskade antalet 

vakanser kraftigt, från 7 procent år 1996 till 2-3 procent år 2000, medan år 2003 har 

vakanserna enligt uppgift åter stigit till mellan fem till sex procent.47 

 

Från näringslivet i Umeå och från Umestans styrelse påstår man dock att vakansgraden i 

Umeå är högre. De menar att vakansnivån för 2003 ligger på mellan 8-12 procent för 

kommersiella lokaler. Vilket motsvarar en totalyta av 60 000-100 000 kvm lediga lokaler. 

Vakanserna är idag främst kopplade till lokaler i utkanten av Umeå medan lokalerna i 

centrum har en mer begränsad vakansgrad48. Nära nog samtliga av de intervjuade ser en 

koppling mellan dagens höga vakanser och Umestan, en person motiverade dock ökningen av 

vakanser med senare års ökning i antalet konkurser av IT-företag. Enligt tidningen 

Fastighetsvärlden är omvandlingen av det nedlagda regementet I 20 en anledning till att 

lokalutbudet hålls uppe49. 

                                                            
45 Intervjuer – anonyma fastighetsägare 
46 ibid, 
47 Fastighetsvärlden åren 1993-2003 
48 Intervjuer - anonyma fastighetsägare 
49 http://www.fastighetsvarlden.se/tidningen/index.htm, 2003-12-15 
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 Tabell 3.9  Vakanser i Umeå1993- 2003 (Källa: Fastighetsvärlden. Svensk fastighetsindikator för åren 1993-
2003) 
 
 
Med reservation för de betydande dataproblemen ges här således en bild av 

fastighetsmarknaden i Umeå där hyresnivåerna ökat samtidigt som vakanserna ökat. Det kan 

vara en förklaring till att direktavkastningen inte ökat under senare år. Samtidigt kan det vara 

så att vissa fastighetsägare sitter på bestånd i lägen och med kvalitéer som idag inte är 

attraktiva på efterfrågesidan. Är ingångsvärdena på dessa bestånd för höga blir det även svårt 

att utveckla lokalerna så att de passar alternativa segment på marknaden.  

 

Den samlade bild som ges i detta avsnitt är att fastighetsmarknaden för lokaler i Umeå hamnat 

i en situation med både betydande vakanser och en press på direktavkastningen samtidigt som 

hyresnivån inte sjunker. I det läget kan det tyckas som naturligt att intresset riktas mot 

utvecklingen inom Umestan som representerar ett betydande nytillskott av lokaler relativt 

centralt.  
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4     UMESTAN 
 

I detta kapitel skildras Umestans historia och analyser från olika aktörer på den rådande 

marknadssituationen. Därefter koppas detta till den teorin som inledningsvis presenterades. 

 

4.1 Historik 
 

Regementet I 20 grundades i början av 1900-talet. I samband med detta skrevs ett kungligt 

brev, undertecknat av Oskar II, vilket reglerade att staden Umeå vid en eventuell nedläggning 

av regementet skulle ha option på byggnader och mark. Byggnaderna och regementsområdet 

på I 20 förklarades 1997 som statligt byggnadsminne. Länsstyrelsen är sedan dess beslutande 

i frågor som rör ändringar av byggnader eller andra förändringar inom det avgränsade 

skyddsområdet. Totalt ligger fjorton av de centrala byggnaderna under lagskyddet, varav åtta 

även är skyddade invändigt.50  

 

År 1998 lades regementet I 20, Norrlandsbrigaden, ner. Kommunen fick enligt tidigare beslut 

option på området och dess lokaler. Efter viss diskussion i kommunfullmäktige beslutades att 

bilda ett 100 procent kommunalägt aktiebolag för förvaltningen av området och dess 

byggnader. Företaget gavs namnet Umeå Företagscentra AB. Det förvaltar Hörnefors 

fastighetscentrum och Umestans företagspark. Kommunen köpte en lokalyta på totalt 60 000 

kvm för en köpesumma av 24 Mkr. Därefter har 10 000 kvm rivits och 30 000 kvm byggts 

till. Totalt består Umestan idag av cirka 80 000 kvm lokalyta. 51 

 

Kommunen såg dock en fara i att släppa ut de nya lokalerna på marknaden i allt för snabb 

takt. Kommunen ville inte konkurrera med befintliga fastighetsägare om kunder52. Denna fara 

ansågs möjlig att undvika genom att ha restriktioner angående vilka som skulle få ta del av det 

nya utbudet.53  

 

                                                            
50 Hugin & Munin Kulturinformation, En fägring av räthet och renhet (2003) s. 4 
51 http://www.umestan.se 2003-11-11 
52 Protokoll från kommunfullmäktigemöte, 1998-06-15,16 
53 Protokoll från styrelsemöte i ledningen för Umeå Företagscentra AB 1998-08-04 
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4.2 Restriktioner för uthyrningen 
 

Styrelsen för Umeå Företagscentra AB tog i augusti 1998 beslut om restriktioner för 

uthyrningen av lokalerna i Umestan54. Beslutet togs som en följd av kommunfullmäktiges 

riktlinjer för byggnadernas användning. Ur ett protokoll från kommunfullmäktige kan man 

läsa följande: 

  

”se till att omvandlingen sker på ett balanserat sätt, bl a för att minska risken för 

ett momentant överutbud av lokaler som bara leder till en omflyttning av 

befintliga företag i Umeå.”55 

 

För att inte skapa ovannämnda omflyttning innehöll policyn för uthyrningen följande 

restriktioner: 

 

• Generellt gäller att upplåtelse ej sker för handels- och bostadsändamål. 

• Bolaget skall inte medverka till ”allmän” omflyttning d.v.s. i Umeå befintliga företag 

ska inte ”utan vidare” beredas lokaler inom I20-området. 

• Hyresnivån i renoverade lokaler (typ C-kasern) skall vara 950:-/m2 (varmhyra för 

1998). Varje hyresgäst svarar för elektricitet. 

• För intressanta nyetableringar i Umeå kan ”trappstegshyra” tillämpas – dock skall 

normal hyresnivå uppnås sista avtalsåret. 

• Ev. fastighetsskatt, moms och ännu ej uppfunna pålagor ersätts av hyresgästen. 

• För lokaler som endast renoverats i liten omfattning (bl.a. för ”hantverk och 

småindustri”) får hyresnivån fastställas från fall till fall. 56 

 

Dessa restriktioner togs 2004-02-06 bort av styrelsen för Umestan.57 Nu när Umestan fyllt 

sina lokaler kan området inte längre anses utgöra något hot mot marknaden.58 

 

 

 

                                                            
54 Protokoll från styrelsemöte i ledningen för Umeå Företagscentra AB 1998-08-04 
55 Protokoll från kommunfullmäktigemöte, 1998-06-15, 1998-06–16 
56 Protokoll från styrelsemöte i ledningen för Umeå Företagscentra AB 1998-08-04 
57 Mailkontakt med Gunilla Björklund,  2004-03-15 
58 Intervju, Bertil Hammarstedt, 2003-12-04 
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Om vi kopplar resonemanget ovan till den tidigare presenterade jämviktsmodellen får vi 

följande effekter. Ökningen i modellens efterfrågan är här kopplad till att ytterligare företag 

etablerar sig i Umeå. För att den successiva ökningen av utbudet skall bestå krävs också en 

successiv höjning av hyran för att det skall vara hållbart på längre sikt. En högre hyra ger 

ökade incitament till nybyggnation vilket krävs för att behålla det större utbudet. På lång sikt 

kommer detta att ge en högre hyra, en större efterfrågan ett större bestånd och en större 

nybyggnation. Detta illustreras i figur 4.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.1 Effekter av en successiv ökning av efterfrågan och en utbyggnad av lokalbeståndet 
 

Om hyran behöver höjas eller inte beror på byggmarknaden. Ju mer man bygger desto dyrare 

blir det, men kan byggmarknaden bygga till samma pris kan hyrorna till och med minska. 

Sammanfattningsvis skulle en ökad efterfrågan på lokaler i Umeå i princip kunna medföra att 

nuvarande fastighetsägare inte påverkats negativt av Umestans tillkomst. 

 

4.3 Utveckling - investeringar och omvandling av lokaler 
 

Sedan I 20-området bytte ägare har stora summor investerats för att anpassa och rusta upp 

lokalerna för att motsvara kundernas tänkta behov och krav. Mer än hälften av de 80 000 m2 
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har i dagsläget renoverats eller byggts om.59 Under åren 1998–2002 har investeringarna haft 

följande storlek60. Observera att dessa siffror innefattar investeringar gjorda i både Umestan 

och Hörnefors.  

 
År Investerat belopp (kr) 
 
1998   54 485 000 
1999   92 253 000 
2000 157 990 000 
2001   96 149 000 
2002   73 680 000 
---------------------------------- 
Totalt: 384 257 000  
 

Vid slutet av 2003 (4 december) hade investeringarna uppnått ett värde av 506 036 499 SEK. 

Dessa siffror inkluderar investeringar i mark, markdel i anläggning och liknande.61 

 
4.4 Hyresgäststrukturen 
 
I dagsläget finns ett 80-tal olika verksamheter i Umestan. Ungefär hälften av dessa hyr ett rum 

i så kallade kontorshotell. Dessa har även mot betalning tillgång till extra service i form av 

växel, reception och hjälp med administrativa tjänster. Det är främst företag inom data, IT och 

elektronik som valt att placera sin verksamhet på Umestan. Bland övriga hyresgäster finns 

Profilteatern, Midgårdsskolan, Försvarsmakten och Polishögskolan. 62 

 
Medan styrelsen menar att man inte behövt jaga kunder till Umestan pga. den stora 

efterfrågan på dessa lokaler ger Bertil Hammarstedt, VD för Umestan, sin syn på 

utvecklingen. Han berättar hur han målmedvetet jobbat med att få ”rätt” företag till Umestan. 

I början av projektet listades 28 intressanta företag vilka klassades som önskvärda 

hyresgäster. Dessa besökte Hammarstedt personligen i Stockholm för att locka dem till i 

Umeå. Det var främst verksamheter inom utbildning, management och andra 

kompetensverksamheter som besöktes. Många av dessa företag startade därefter 

försäljningsverksamhet på området. Verksamheterna skall kunna dra nytta av varandra. Det 

finns enligt Hammarstedt en typ av lojalitet bland företagen på Umestan att man håller sig 

                                                            
59 www.umestan.se 2003-12-03 
60 Umestans årsredovisningar 1998-2002 
61 Intervju, Bertil Hammarstedt, 2003-12-04 
62 http://www.umestan.se; 2003-11-11 
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inom området. Detta är ett medvetet försök att skapa en företagsby dit företag söker sig för att 

erhålla klusterfördelar.63 

 
 
4.5 Motiv för offentlig förvaltning av regementsområdet 
 

För kommunen var det av stor vikt att regementsområdet skulle förvaltas varsamt och det 

fanns ett betydande intresse av att bevara den ursprungliga miljön. Byggnadernas stomme och 

planlösning begränsar möjligheten att utveckla lokalerna till den utformning som önskas, 

kulturmärkningen begränsar förändringar än mer. Kommunen befarade att en privat 

förvaltning av regementsområdet inte hade lyckats bevara dess ursprungliga utformning i 

samma utsträckning. Om inte hållhakarna funnits hade det heller inte blivit så snyggt anser 

Hammarstedt. Även om man medger att det blivit dyrt.64  

 
Kommunen anser sig idag vara nöjd med bevarandet av den gamla miljön och att man lyckats 

åstadkomma en företagsby med möjligheter för både stora och små företag att etablera sig i. 

Motivet att skapa ett kommunalägt aktiebolag var att kommunen hoppades skapa ett företag 

som skulle generera inkomster och inte bara kosta pengar. Detta, eftersom aktiebolag har 

avkastningskrav på sig, skulle skapa ett mervärde av Umestan som skulle komma 

kommunmedborgarna till del.65  

 
Ett annat motiv för att kommunen valde kommunal förvaltning över området och dess lokaler 

var för att säkerställa att hela området skulle utvecklas. Styrelsen har studerat andra orter i 

Sverige där regementen lagts ned och där kommunerna prövat andra lösningar för att använda 

lokalerna. Studien visade att på de ställen som kommunen valt att låta marknaden få tillgång 

till lokalerna och utveckla dem fanns en tendens att företagen enbart valde att utveckla de 

mest lönsamma objekten och övriga objekt förblev i sitt ursprungliga skick.66 Kommunen 

anser inte, som näringslivet, att det investerats för mycket i Umestan. Man hävdar att jämfört 

med andra nedläggningsorter har man inte investerat särskilt mycket per kvm i Umeå67.  

 
En vidare fråga gäller huruvida fastighetsmarkanden är så flexibel och effektiv att den förmår 

anpassa sig till efterfrågans behov. Enligt fastighetsrådgivaren Claes Kjellander är det många 

                                                            
63 Intervju, Bertil Hammarstedt, 2003-12-04 
64 ibid,  
65 Intervju, Åsa Ögren, 2003-11-25 
66 ibid,  
67 Intervju, Gunilla Berglund, 2003-11-26 
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hyresgäster som idag lämnar äldre, slitna, kontorsfastigheter för nyutvecklade projekt. Många 

hus från 1960-, 70- och 80-talen möter inte längre hyresgästernas krav på moderna och 

effektiva lokaler. Många av de ”gamla” lokalerna står outhyrda och det krävs stora 

investeringar innan de kan hyras ut igen.  

 
Resultatet för dem som väljer att flytta till nya lokaler blir en mindre lokalkostnad per 

medarbetare då man som hyresgäst inte behöver betala för omfattande investeringar via hyran 

samtidigt som man får tillgång till moderna, ljusa lokaler som är både flexibla och 

skräddarsydda för verksamheten. Kjellander anser mot den bakgrunden att ägarna till ”gamla” 

fastigheter är en bromskloss för utvecklingen på fastighetsmarknaden. Enligt honom vill inte 

heller fastighetsägarna sälja fastigheterna då de nyttjar förlegade värderingsmodeller som 

överskattar fastigheternas marknadsvärde. 68 

 
Har Kjellander rätt och det stämmer med situationen i Umeå skulle det innebära att 

kommunen tvingas ta initiativ som marknaden idag inte klarar av. Förespråkarna för 

kommunal förvaltning har också hävdat att marknaden inte lyckats möta efterfrågan på vissa 

lokaler exempelvis i form av en efterfrågad skyttehall. Genom en kommunal förvaltning av 

området kunde sådana krav mötas.69  

Ett sådant marknadsmisslyckande, fastighetsmarknaden i Umeå klarar inte av att erbjuda 

ändamålsenliga lokaler eftersom ägarna övervärderar sina fastigheter, skulle således kunna 

motivera ett offentligt åtagande.70  

 

Teoretiskt kan vi koppla samman Kjellanders resonemang med jämviktsmodellen om vi antar 

att Umestan med sina moderna och kundanpassade lokaler skiljer sig markant från det övriga 

utbudet av lokaler i delar av Umeå och speciellt i centrala staden. Om Umestans lokaler bättre 

möter marknadens krav skulle följande resultat ges av jämviktsmodellen.  

 
I modellen antas två marknader för lokaler existera bredvid varandra. En marknad för lokaler 

med de attribut som motsvarar de som lokalerna i Umestan har, kallad Marknad 1. Den andra 

marknaden utgörs av de lokalerna som inte har alla dessa attribut, kallad Marknad 2. 

Dessutom antas att näringslivet inte kunnat tillgodose en ökad efterfrågan på lokaler på 

Marknad 1 då detta skulle kräva för stora investeringar. Hyresgästerna kommer nu att söka sig 

                                                            
68 Kjellander , C. (2004-01-23) Uppblåsta värden på omoderna fastigheter DI,  
69 Intervju, Bertil Hammarstedt, 2003-12-04 
70 Molander, P. Den åttafaldiga vägen (1999) s. 37 
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till Marknad 1 för att få en lokal bättre anpassad till deras verksamhet. De har tidigare fått 

nöja sig med lokaler som enbart till viss del uppfyllt deras krav, men nu kommer lokaler som 

passar bättre.  

 

Figur 4.2  Utbudet på marknad 1 ökar, vilket innebär att efterfrågan på marknad 2 minskar.  

 

Detta kommer att leda till en substitutionseffekt mellan de två typerna av lokaler. Efterfrågan 

riktad mot Marknad 1 kommer att öka på bekostnad av efterfrågan riktad mot övriga lokaler. 

Detta kommer att leda till prispress eller ett ökat antal vakanser bland de redan befintliga 

lokalerna. Detta illustreras grafiskt i figur 4.2. I figuren antas dessutom att det uppstår en 

prispress på existerande lokaler inom Marknad 1:s segment. Detta skulle givetvis ytterligare 

förstärka kritiken mot den nya aktören på marknaden. Om däremot det nya utbudet matchas 

av en motsvarande efterfrågan från nya kunder kan priset på bägge marknaderna bevaras och 

inga effekter uppstå för existerande fastighetsägare.  

 
Om aktörerna på Marknad 2 inte sänker hyran uppstår vakanser på den marknaden. Man kan 

notera att i lägen där efterfrågan på lokaler på Marknad 1 är hög kan hyrorna på den 

marknaden mycket väl vara högre än på Marknad 2. Omvänt kan man tänka sig att om det är 

viktigt för aktörerna på Marknad 1 att fylla lokalerna kan de tvingas sänka hyrorna ner mot 

hyresnivån på Marknad 2 för att locka till sig nya hyresgäster.  
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Utbud i m2 Utbud i m2  
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4.6 Näringslivets åsikter - kritiken mot Umeå Företagscentra AB  
 
De privata aktörerna i Umeå anser i stort att kommunen inte skall blanda sig i en redan 

fungerande marknad och styra dess utveckling. Näringslivet medger att kommunen lyckats 

skapa en estetiskt och kulturellt tilltalande lösning av regementsområdet. Kritik är istället 

främst grundad i ett konkurrensperspektiv.71 Näringslivet menar att kommunen som aktör 

arbetar under villkor som branschen annars inte kan göra och syftar då på de kommunala 

bolagens möjlighet till billigare upplåning. Detta gör att huruvida hyresnivån på Umestan är 

marknadsmässig eller inte ifrågasätts. Kommunen har satt marknadens 

”konkurrensmentalitet” ur spel. När ett kommunalt bolag med stora investeringsbehov träder 

in på marknaden finns det en överhängande risk att dessa investeringar görs utan täckning. 

Med ”täckning” menar man att kostnaderna för investeringarna täcks av framtida 

hyresintäkter. Näringslivet ifrågasätter likaså kompetensen och branschkännedomen hos den 

politiskt tillsatta styrelsen i Umestan. 72  

 
Näringslivet ser Umeå Företagscentra AB:s möjlighet att låna pengar i den kommunala 

banken som en konkurrensfördel. Kritiken tar fasta på den lägre upplåningsräntan, som är 

cirka 0,75-1 % lägre73, och frånvaron av krav på pant för lån i den kommunala banken. 

Eftersom dessa möjligheter inte ges till de privata aktörerna erhåller Umestan en 

konkurrensfördel som näringslivet menar att de utnyttjar.74 Andra har påpekat att det finns 

privata fastighetsägare som äger fastigheter tillsammans med kommunen och som därmed 

lånar till samma fördelaktiga villkor. Exempel på detta är Uminova Science Park som delvis 

ägs av Baltic gruppen och delvis av Umeå kommun. 75 

 

4.6.1 Fördelar i form av en lägre upplåningsränta 
 

Genom att anta att en fastighetsägare kan låna pengar, för sina investeringar, till en lägre ränta 

än övriga aktörer på samma marknad kan vi koppla resonemanget angående Umestans lägre 

upplåningsränta till jämviktsmodellen. Den lägre räntan gör att denna aktör får ett högre 

driftsnetto och har råd att ta ut en lägre hyra än övriga aktörer. Den lägre hyran kan 

fastighetsägaren använda för att priskonkurrera med konkurrenterna. Om fördelen istället inte 

                                                            
71 Intervjuer – anonyma fastighetsägare 
72 Intervju, Björn Åkerlund, 2003-11-28 
73 Intervju, Bertil Hammarstedt, 2003-12-04 
74 Intervju, Björn Åkerlund, 2003-11-28 
75 Intervjuer - anonyma fastighetsägare 
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utnyttjas kommer fastighetsägaren att erhålla större vinster i förhållande till sina konkurrenter 

och kan använda detta kapital för att öka sina marknadsandelar.  

 
Modellen är en jämviktsmodell och kan i detta fall enbart att visa på de kortsiktiga effekterna 

av en lägra upplåningsränta. Detta scenario illustreras nedan i figur 4.3 där den lägre 

upplåningsräntan och den lägre hyran illustreras av de streckade linjerna. 

 
Figur 4.3  Effekter av en lägre upplåningsränta 

 

Överfört till fallet Umestan innebär denna konkurrensfördel att Umestan kan ta ut en lägre 

hyra för sitt utbud, eventuellt öka sitt utbud och ändå gå med vinst. Näringslivet anser att 

Umestan medvetet har låga hyror för att fylla lokalerna och göra värderingen av hela 

verksamheten gynnsam. Effekten är att detta även hållit ner hyresutvecklingen i Umeå under 

de senaste åren.  

 
Detta trots att en utredning, gjord av kommunens internrevision, angående hyresnivån visade 

att hyrorna var marknadsmässiga i Umestan. Även en fristående analys gjord av 

Fastighetsägarna Norr har inte kunnat visa att Umestan har för låga hyror.  

 
Näringslivet har som svar på detta hävdat att värdet av nyttjandegraden för de ytterligare ytor 

de hyrande företagen får tillgång till utöver själva kontoret, exempelvis faxrum, 

kopieringsrum, telefonservice, reception mm, exkluderas ur lokalhyran. Detta innebär att 
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hyrorna inte är marknadsmässiga, vilket har hämmat hela marknadens hyresutveckling. 

Näringslivet påpekar även, som stöd för sin kritik av Umestan, att vid jämförelse med liknade 

norrlandsorter (t.ex. Luleå) har lokalerna i Umeå en lägre direktavkastning.76 

 
Storleken på investeringarna som är gjorda i Umestan är ytterligare ett faktum som 

näringslivet har svårt att acceptera. En professionell styrelse skulle investera i den mån 

investeringarna motsvarar den avkastning de förväntas generera. Investeringarna gjorda i 

Umestan överstiger 500 Mkr, vilket skulle ha varit svårt att genomföra och en väldigt stor risk 

för en privat aktör. En privat aktör skulle ha svårt att ställa den säkerhet som krävs för ett lån 

av den storleken och kostnaden för lånet skulle vara avsevärt högre. De stora investeringarna 

kan tänkas störa marknaden. Investeringarna kan ha haft en avskräckande effekt på nya 

investeringar. Även utan dessa investeringar karakteriserades år 2003 av mycket låg 

nybyggnation i staden.77  

 
Det har även hävdats att när övriga fastighetsbolag väljer att förvalta och förvärva väljer 

istället Umestan att investera stora pengar i nybyggnation och renoveringar. Detta kan 

skrämma de privata fastighetsägarna från att våga investera och den framtida utvecklingen för 

marknaden är hotad.  För mycket pengar har investerats och investeringarna har genomförts 

för intensivt. De stora investeringarna och den tunga belåningen kan komma att göra att 

kommunen får svårt att hitta en köpare för Umestan78.  

 
Att styrelsen för Umeå Företagscentra AB är politiskt tillsatt ser näringslivet som en brist. En 

professionell ledning av ett företag som Umeå Företagscentra AB anser näringslivet vara en 

förutsättning för att dess kapacitet skall utnyttjas på bästa sätt. Näringslivet tror inte att en 

politiskt tillsatt styrelse besitter samma kompetens som en styrelse bestående av personer med 

erfarenhet av den specifika branschen.79 Personer med politisk bakgrund grundar sina beslut 

på sin politiska övertygelse och har inte alltid en utbildning eller erfarenhet som krävs för att 

fatta företagsekonomiska beslut. Näringslivet anser att kommunen snarast möjligt ska 

förändra ägandeförhållandena och förvaltarskapet för Umestan för att få ett företag styrt av 

personer med branschkännedom och den specifika kunskap som krävs för att leda ett 

fastighetsbolag.80 

                                                            
76 Intervjuer – anonyma fastighetsägare 
77 Intervjuer – anonyma fastighetsägare 
78 Intervju, Björn Åkerlund, Fastighetsägarna, 2003-11-28 
79 ibid, 
80 Intervjuer – anonyma fastighetsägare 
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Om kommunen av någon anledning inte skulle hitta någon köpare till Umestan ser 

näringslivet det som givet krav att ägandestrukturen i Umestan förändras så att marknaden 

skall kunna återfå sitt förtroende för kommunen.81 

 
Näringslivet menar även att utöver att hyresnivån hållits nere har även antalet vakanta lokaler 

ökat. Det påstås att ”restriktionerna” inte följts fullt ut. Detta har gjort att kunder lämnat de 

privata fastighetsägarna och gett vakanser. Man menar även att indirekta effekter uppstår. 

Verksamheter som flyttat till Umestan lämnar tomma lokaler efter sig som fylls av 

kommunens egna och på så vis skapas ytterst vakanser hos de privata fastighetsägarna.82  

 
4.6.2. En momentan ökning av beståndet  
 
Syftet med restriktionerna var att minimera Umestans störningseffekt på den befintliga 

marknaden genom att endast erbjuda lokaler till nyetablerade hyresgäster på Umeå 

lokalmarknad och på så vis öka utbudet i den takt som efterfrågan kunde tänkas öka. Om det 

skulle vara så att restriktionerna inte följts kan man anta att en ökning av utbudet når 

marknaden momentant, vilket skulle ge följande effekter enligt vår jämviktsmodell.  

 
Givet att efterfrågan inte påverkas av det utökade utbudet kommer hyran att sjunka tillfälligt 

och vi rör oss från punkt A till punkt B i figur 4.4. Denna minskning i hyresintäkter har 

effekten av ett minskat pris för fastigheter på fastighetsmarknaden och då även effekten att 

nybyggnationen stannar av. I takt med att tiden går får denna minskning i nybyggnation en 

effekt på marknadens utbud via anpassningen av beståndet. Utbudet minskar och hyran 

kommer att höjas i takt med att beståndet blir allt mindre. Således rör vi oss tillbaka efter 

efterfrågekurvan från punkt B till A som är den långsiktiga jämvikten. Om efterfrågan skulle 

ha ökat till följd av utbudsökningen, se efterfrågekurvans skift ut till höger i figur 4.4, 

kommer vi att röra oss från punkt A till punkt C. 

                                                            
81 Intervjuer - anonyma fastighetsägare 
82 Intervjuer - anonyma fastighetsägare 
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Figur 4.4 Momentan ökning av beståndet av lokaler med och utan effekt på efterfrågan 
 

Hyresgästerna är de främsta vinnarna på händelseutvecklingen då efterfrågan inte påverkas av 

det ökade utbudet. En tillfälligt lägre hyra och ett större utbud av lokaler att välja mellan är 

två klara fördelar. De lokaler som minst väl möter sina kunders krav kommer att mista sina 

kunder och anpassas bort ur beståndet. 

 

Skulle däremot någon form av ”klustereffekter” uppstå så att nya och fler verksamheter flyttar 

till Umeå till följd av att Umestan byggts flyttas efterfrågekurvan utåt från A till C och vi har 

en ökad total efterfrågan. Detta är dock inget som antas ske momentant. När efterfrågan 

successivt ökar kommer hyrorna att stiga och vi kommer att nå en ny jämvikt vilket innefattar 

en större marknad där hyrorna är högre och utbudet större än initialt. 

 

4.7 Skillnad i konkurrensvillkor  
 

Det har av studien framgått att Umestan har ett antal fördelar i jämförelse med övriga 

fastighetsägare. Umestan kan låna i den kommunala banken till en låg ränta och utan krav på 

pant. Som ett kommunalt bolag har de inte samma avkastningskrav som ett privat företag.  

 
Enligt Umeå kommuns egen revision av hyresnivån på Umestan är den att anse som 

marknadsmässig. Hyran räknas upp med 40 procent för att motsvara värdet av de extra 

utrymmena. För ett rum på 10 kvm betalas en hyra motsvarande ett rum på 14 kvm. På detta 
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sätt räknas användarvärdet av fikarum, toalett, trapphus, hiss in i hyran. Åtkomsten för 

kopieringsrum och faxrum är begränsad genom ett passerkort som kunden får betala för. 

Telefoni och Internet kostar extra beroende på företagets storlek och snabbheten på 

uppkopplingen.83  

 
Näringslivet hävdar dock trots det att all nyttjandegrad inte fångas upp av hyran men kan inte 

bekräfta detta på något sätt84. Detta är ett exempel på den informationsbrist, ryktesspridning 

och misskreditering, som existerar på fastighetsmarknaden i Umeå.  

 
Kommunen menar dock att näringslivet har samma möjlighet att gå samman för att pressa ner 

upplåningsräntan85, medan de privata fastighetsägarna menar att marknaden inte fungerar så86. 

De privata aktörerna på marknaden verkar inte som ett kollektiv utan som enskilda aktörer i 

konkurrens med varandra. Utöver detta finns en motvilja att berätta för konkurrenterna om de 

framtida investeringarna som planeras på en begränsad marknad som den i Umeå. Detta kan 

riskera en affär som redan påbörjats87. Vaksamheten mellan de få aktörerna på marknaden 

bidrar givetvis till den tidigare nämnda informationsbristen på marknaden.  

 
Ytterligare en effekt av den lägre upplåningsräntan är att Umestan bättre klarar av en 

lågkonjunktur än sina konkurrenter. Ett företag med ett lägre avkastningskrav kan vid en 

lågkonjunktur acceptera en lägre avkastning vid en konjunkturnedgång och ändå vara kvar på 

marknaden. Detta gör Umestan till en stabilare aktör än övriga på marknaden, vilket kan ses 

som en konkurrensfördel. 

En konkurrensfördel som inte näringslivet trycker på utan som Umestan självt framhåller är 

de klusterfördelar som hyresgästerna på Umestan kan ta del av.88 Det aktiva jagandet efter 

kunder som kan dra fördel av varandra har gett resultat och är en del i den stora efterfrågan på 

lokaler hos Umestan. Kommunen vill även framhålla de flexibla avtalslösningar som finns att 

tillgå på Umestan som en fördel gentemot övriga fastighetsägare. 

 
Alla konkurrensfördelar tillhör dock inte Umestan. Restriktionerna för Umestan har gett 

näringslivet en förhandlingsfördel på marknaden. Även om dessa restriktioner är borta idag så 

har de hämmat Umestan under den tid de funnits. Det var även syftet med restriktionerna. 

                                                            
83 Intervju, Bertil Hammarstedt,  2003-12-04 
84 Intervjuer – anonyma fastighetsägare  
85 Intervju, Gunilla Berglund, 2003-11-26 
86 Intervju, Björn Åkerlund, 2003-11-28 
87 Intervjuer – anonyma fastighetsägare 
88 Intervju, Bertil Hammarstedt, 2003-12-04 
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4.8 Umestans framtid 
 

Antalet vakanser i Umestan är idag lågt och enligt Umestans företrädare är efterfrågan på 

lokaler betydande. Stora renoveringar har gjort lokalerna anpassade till dagens efterfrågan. 

Kunderna har tillgång till bra Internetuppkoppling och ett stort utbud av servicetjänster i form 

av kopieringsrum, faxrum, telefonservice m.m.. Den starka efterfrågan och ett strategiskt 

tänkande vid val av hyresgäster har gjort att man kunnat välja ”rätt” kunder som skall kunna 

dra fördelar av varandra, klusterfördelar.89 Detta, utöver dess centrala läge och möjligheten till 

flexibla avtalslösningar, har gjort att efterfrågan på Umestans lokaler har varit stor ända sedan 

starten. Umestan har inte lagt ner kostnader på marknadsföring för att skaffa sig kunder, även 

om man har sökt upp de kunder man sett som intressanta90.  

 
Restriktionerna som reglerar uthyrningen är borta och Umestan skall enligt tidigare planer ut 

på försäljning under år 2005.91 Näringslivet menar att en försäljning av Umestan inte blir 

enkel med tanke på de enorma summor som är investerade i projektet. Det kommer att göra 

priset på Umestan så högt att enbart de största aktörerna har en möjlighet att köpa, om de är 

intresserade.92  

                                                            
89 Intervju, Bertil Hammarstedt, 2003-12-04 
90 ibid, 
91 Intervju, Gunilla Berglund, 2003-11-26 
92 Intervjuer – anonyma fastighetsägare 
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5 DISKUSSION  
 
I detta kapitel sammanfattas studien och diskuteras möjligheterna att dra långtgående 

slutsatser av arbetet.  
 
5.1 Informationsbristen på Umeås lokalmarknad 
 

Denna studie av fastighetsmarknaden i Umeå är en av de första i sitt slag. I arbetet har ett 

flertal olika ansatser och källor testats för att ge en bild av läget på marknaden och en 

bakgrund till diskussionen om Umestan. Genom att i detta kapitel lyfta fram källkritiken och 

de problem som uppstått under arbetets gång kan möjligheten att dra alltför drastiska 

slutsatser från det presenterade materialet minskas. Samtidigt ger det en möjlighet att lägga en 

vidare grund för den fortsatta diskussionen om fastighetsmarknaden i Umeå.  

 
Informationsbristen på lokalmarknaden gör den svåranalyserad. Det finns inte mycket data 

sammanställt och det är svårt att samla in då det, av fastighetsägarna, av naturliga skäl klassas 

som företagshemligheter. När marknaden för kontorslokaler skall analyseras blir det än 

svårare, då data vanligen omfattar alla kommersiella lokaler, inte bara kontorslokaler utan 

även butikslokaler.  

 
De genomförda intervjuerna är inte enbart supplement utan även en alternativ 

informationskanal. Att de privata fastighetsägarna inte vill ställa upp med namn har en 

ytterligare försvagande effekt på undersökningens resultat. Vissa data går dock att komma 

över och den kan genom att kompletteras med intervjumaterial och resultatet av 

enkätundersökningen ge en bild av hur utvecklingen på lokalmarknaden sett ut. Bristen på 

tidigare undersökningar av marknaden har gjort arbetet bitvis omständligt och lett till en del 

misstag.  

 
Att utbudsöverskottet uppstått av att kommunen agerar på marknaden försvårar analysen än 

mer. Detta kommer av att den nya aktören kan antas väga in bevarandevärde i besluten och 

ser grunden för sitt agerande ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, vilket en privat aktör 

möjligen men inte med säkerhet skulle ta hänsyn till. 

 
Slutsatserna dragna nedan görs med reservation för att undersökningen kan vara gjord i ett för 

tidigt skede. Informationsbristen och tidsfördröjningen på lokalmarknaden gör den 

svåranalyserad. Tidsfördröjningen gör att effekterna av ett utbudsöverskott drabbar 
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marknaden först efter ett antal år. Förslagsvis görs en större undersökning vid ett senare skede 

för att bättre svara på frågan vilka effekter ett utbudsöverskott har på lokalmarknaden.  

 

5.2 Kritiken, försvaret och debatten 
 

Kritiken och debatten kring Umestan har stundtals varit het och är än idag ett känsligt ämne 

för många. Näringslivet utdelar stark kritik mot att kommunen blandat sig i en redan 

fungerande marknad. Umestans möjlighet till upplåning i den kommunala banken gör att 

vissa menar att Umestan investerar för mycket, har för låga hyror och stör utvecklingen på 

lokalmarknaden. Kommunen avfärdar kritiken med motiveringen att investeringarna är 

motiverade, hyresläget marknadsmässigt och att det privata näringslivet inte hade kunnat 

sköta förvaltningen på ett lika bra sätt. Kritikerna är skeptiska till att investeringarna kommer 

att täckas av framtida hyresintäkter. 

 
Ett argument för att kommunen i egen regi ska utveckla regementsområdet till den företagsby 

den är idag var att stimulera tillväxten i Umeå och erbjuda lokaler som marknaden tidigare 

misslyckats med. Enkätundersökningen visade även att Umestan erbjuder lokaler som upplevs 

som attraktiva av hyresgäster i centrum. När kommunen kliver in på marknaden på detta sätt 

och investerar så stora summor kan det dock, enligt näringslivet, leda till att utvecklingen på 

fastighetsmarknaden stagnerar och kommunens agerande får motsatt effekt för Umeås 

utveckling. Umestans inträde leder till ökade vakanser för privata aktörer, lönsamheten på 

marknaden sjunker och mindre fastighetsägare kan tvingas lämna marknaden. De stora 

investeringarna i Umestan, menar näringslivet, kan leda till att övriga aktörer drar sig för att 

göra investeringar i framtiden. Även om Umeå har en stadig tillväxt kommer det att ta tid för 

marknaden att absorbera det nya utbudet. Kommunen å andra sidan vill trycka på hur 

Umestan i sig har bidragit till en ökad nyetablering av kunskapsföretag i Umeå och att detta är 

något man jobbat medvetet med. 

 
Att Umestan har tillgång till en billigare upplåningsränta ger dem en konkurrensfördel. Detta 

är dock inte unikt på lokalmarknaden i Umeå. Fastighetsbolaget Uminova Science Park har 

samma möjlighet. Detta är dock inget som diskuteras. Tidigare gjorda undersökningar har inte 

kunnat påvisa att hyresnivån på Umestan avviker från marknadsnivån. Trots detta fortsätter 

kritikerna att hävda att hyresnivån är för låg. Näringslivet menar att resultaten av de tidigare 

undersökningarna väger lätt då de inte berättar hela sanningen om vad som ingår i hyran hos 
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Umestans hyresgäster. Detta dementeras av Umestan som pekar på hur hyran räknas upp med 

kringytor.  

  
Det diskuteras i Umeå fram och tillbaka vilka effekter Umestan har på marknaden, om 

vakanstalen ökat och om hyresutvecklingen stagnerat. Detta trots att det inte finns någon 

fullständig sammanställning av data över marknadens utveckling under t.ex. den senaste 

tjugoårsperioden. Besvärande är att det totala utbudet av lokaler av olika typer inte finns 

tillgängligt. Det skulle göra det möjligt att relatera Umestans storlek till det totala utbudet. 

Detta hindrar inte att såväl privata som kommunala fastighetsägare med säkerhet uttalar sig 

om utvecklingen av vakanser och hyresnivåer över tiden.  

 
Att styrelsen för Umeå Fastighetscentra AB är politiskt tillsatt ser såväl Umeå 

Fastighetscentra AB:s VD som näringslivet som en svaghet. Svagheten, menar näringslivet, 

ligger i att politiskt tillsatta personer inte alltid innehar den företagsekonomiska kompetens 

och analysförmåga som krävs i styrelsen för ett fastighetsbolag. Kritikerna gemensamt är 

skeptiska till att styrelsen i alla lägen fattar de beslut som ligger i Umestans intresse. En 

styrelse för ett aktiebolag skall verka för aktieägarnas bästa och inte väga in allmännyttiga 

intressen menar kritikerna. Denna brist på förtroende gör att näringslivet vill se en förändring 

i ägarstrukturen för Umestan, för att få in branschfolk i styrelsen som bättre känner och kan 

branschen. Detta var även motiveringen till att Umestans medlemsansökan till 

Fastighetsägarna avslogs, kommunala bolag anses inte välkomna som medlemmar.  

 
Det råder enligt de intervjuade liten tvekan om att Umestan har påverkat marknaden. 

Näringslivet ser en koppling mellan såväl vakanser som en stagnerande hyresutveckling och 

Umestan. Kommunen å andra sidan är villig att medge att Umestan till viss del bidragit till 

dagens höga vakansnivåer, men hävdar att faktorer som en sviktande ekonomi och ett antal 

konkurser för företag med kopplingar till IT-branschen även har en del i förklaringen.   

 
Medan tidningen Fastighetsvärlden menar att dagens vakansnivå ligger mellan 5-6 procent 

hävdar våra intervjuade att den snarare ligger mellan 8-12 procent vilket motsvarar en totalyta 

av 60-100 000 kvm lediga kommersiella lokaler. De privata fastighetsägarna trycker på faran 

med en hög vakansgrad vilket leder till en låg direkt lönsamhet på marknaden. Därmed skulle 

den minskade lönsamheten även minska investeringsviljan, vilket ses som ett hot mot 

anpassningen av det framtida beståndet.  
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En återhämtning av hyresnivåerna och ett över tiden minskande antal vakanser tyder på att 

lokalmarknadens lönsamhet åter håller på att förbättras. Umeås historia och tidigare 

utveckling visar på en positiv befolkningstillväxt som överstiger flera jämförbara orter och en 

arbetslöshet som i ett flertal år legat stadigt under genomsnittet i Sverige. Trots detta anser 

näringslivet att lönsamheten i Umeå är låg i förhållande till andra jämförbara orter som 

exempelvis Luleå. Så verkar även vara fallet men det kan givetvis även bero på höga 

ingångsvärden på fastigheterna i Umeå. 
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6 SLUTSATSER 
I detta kapitel redogörs kortfattat för uppsatsens slutsatser när det gäller frågan om 

lokalmarknaden i Umeå påverkats av omvandlingen av regementets lokaler till lokaler för 

Umestan. 
 
Det får betraktas som oklart om utbudet på Umestan ännu påverkat marknaden fullt ut. Utöver 

detta gör bristen på data det svårt att dra tydliga slutsatser. Om man antar att kommunen 

lyckats möta marknadens efterfrågan på lokaler med vissa attribut där marknaden misslyckats 

innebär det att tidigare lokaler nu blir oattraktiva. Det leder till att vakanser uppstår, enligt 

tidigare fört teoretiskt resonemang. Vår enkätundersökning visar på en existerande 

betalningsviljan från aktörer i centrum som är riktad mot Umestan. Detta i sin tur tyder på att 

man lyckats möta en efterfrågan som tidigare inte var tillgodosedd.  

 
Att Umestan besitter en konkurrensfördel i form av den lägre upplåningsräntan råder inget 

tvivel om. Huruvida denna konkurrensfördel utnyttjas eller inte kan inte denna undersökning 

svara på. De privata fastighetsägarna ger en bild av att ha information som styrker detta men 

vill inte bli kopplade till kritik gentemot Umestan eller så saknar de saklig grund för sina 

påståenden. Klart är att de privata aktörerna på marknaden är irriterade över kommunens 

närvaro på marknaden och tilltron till kommunens kompetens som marknadsaktör är liten.  

 
Det faktum att kommunen står som ägare bakom Umestan har därmed tydligt stört relationen 

mellan kommunen och fastighetsägarna. Kommunen är den part som beviljar bygglov och 

dessutom en stor aktör på marknadens efterfrågesida, vilket gör att man saknar förtroende 

som oberoende aktör på utbudssidan. Risken är att man lär marknadens aktörer att agera i 

förhållande till kommunen istället för på obalanser på marknaden. Aktörerna beter sig ofta i 

enlighet med teorin för fastighetsmarkanden men bristen på data gör det svårt att dra några 

slutsatser om den faktiska effekten av Umestan på antalet vakanser eller hyresnivån. 

 
Storleken på investeringarna i Umestan är så pass betydande att de kan få konsekvenser för 

anpassningen av det ytterligare beståndet. Ökar inte efterfrågan från omvärlden kommer 

marknaden enligt teorin att återvända till den ursprungliga storleken på beståndet men nu med 

ett bestånd som bättre möter kundernas efterfrågade kvalitet, i detta fall kommer Umestan att 

tvinga ut ett antal mindre efterfrågade lokaler från marknaden. Företagen som etablerat sig i 

Umestan är dock i majoritet företag som inte varit verksamma i Umeå tidigare. Detta visar på 

hur Umestan bidragit till ökad efterfrågan på lokaler vilket gör att avgången inte borde bli lika 
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stor som hela det nya utbudet. Utöver detta står det klart att utvecklingen för Umeå har varit 

stark under ett flertal år vilket tyder på att företagens efterfrågan på lokaler borde ha ökat i 

Umeå.  

 
Det är dock oklart hur marknaden kommer att anpassa sig till det nya bestånd som Umestan 

utgör. Kommer högre vakansnivåer att accepteras, hyran sänks eller kommer omoderna 

fastigheter rivas? Om fastighetsägarna har överbelånat sig själva blir det givetvis ännu mer 

intressant att studera marknaden på sikt. En större undersökning av detta kan göras senare i 

marknadens utveckling för att bättre svara på vilka effekter det nya utbudet har på 

lokalmarknaden. Det kräver en tillgång till olika databaser med längre tidsserier. En dynamisk 

modell kan i detta sammanhang även ge ett bidrag till analysen.  
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BILAGA 1     Enkät 

Hej! 
 
Ni tillsammans med ett 20-tal andra företag belägna i centrala Umeå har blivit tillfrågade att 
vara med i denna enkät undersökning. Resultatet kommer att användas som underlag till en 
uppsats i fastighetsekonomi. Vi försöker uppskatta hur mycket företagare, belägna i centrala 
Umeå, är villiga att betala i hyra för att vara lokaliserade till olika platser runt om i staden.  
Tänk er att ni skulle vara på jakt efter en ny lokal idag. Lokalerna på de olika platserna har 
samma kvalitéer som den ni hyr idag, förutom läget. Hur stor hyra är ni villiga att betala för 
att ha era lokaler på de olika platserna?  
 
För att ni skall kunna vara anonyma skulle vi uppskatta om ni använder de blanka kuvert som 
ni fått bifogat med enkäten för att skicka in era svar. 
 
Vänligen skicka svaren snarast till: 
Frank Strand 
Historiegränd 10 A-116 
907 34 Umeå 
 
Med vänliga hälsningar 
Cecilia Hedenmark 
Frank Strand 
 
Fråga 1 
Vart är Erat företag lokaliserat?  
(Se blid nedan, kryssa det alternativ Ni tycker passa bäst) 

 A-läge 
 B-läge 
 Övriga lägen 
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Fråga 2 
Hur stor lokalyta hyr Ni idag? (m2) 
 
          
 
Fråga 3 
Vad betalar Ni i hyra för lokalen idag? Beräknat i kr/m2 

 
 
 
 
Fråga 4 
Ponera att Ni skulle expandera/nyetablera Er idag. Givet samma lokalyta Ni 
angett ovan, hur mycket skulle Ni vara villiga att betala i hyra (kr/m2) för att ha 
Era lokaler belägna på följande platser? (markera Erat val med ett kryss) 
 
Ersboda industriområde 

  Mindre än 200 kr/m2 

  201-400 
  401-600 
  601-800 
  801-1000  
  1 001-1 200 
  mer än 1 200 

 
Strömpilsplatsen 

 Mindre än 200 
  201-400 
  401-600 
  601-800 
  801-1000  
  1 001-1 200 
  mer än 1 200 

 
Nära universitetsområdet 

  Mindre än 200 
  201-400 
  401-600 
  601-800 
  801-1000  
  1 001-1 200 
  mer än 1 200 
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Umestans företagspark 
  Mindre än 200 
  201-400 
  401-600 
  601-800 
  801-1000  
  1 001-1 200 
  mer än 1 20 

 
Umedalen 

  Mindre än 200 
  201-400 
  401-600 
  601-800 
  801-1000  
  1 001-1 200 
  mer än 1 200 

 
 

Tack för Er medverkan! 
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BILAGA 2 Intervju med Åsa Ögren, 2003-11-25, Stadshuset 
 
Berätta lite kort om dig själv. 
Åsa har ingen fullständig universitetsutbildning men har läst diverse fristående kurser. Har jobbat från att hon 
gick ut gymnasiet hos 16 olika arbetsgivare med diverse olika jobb. Ser detta som en stor tillgång som politiker. 
Har haft jobb inom såväl industrin som inom restaurangbranschen. Eget företag som är inriktat mot analys av 
styrning och ledning för att effektivisera. Ser sitt uppdrag som byggnadsnämndens ordförande ”som ett sätt att 
omsätta teorin i praktiken”. Har jobbat tidigare med styrelse utveckling. 
 
Åsa blev tillfrågad av partiets valberedning om hon ville vara med i Umestans styrelse. Åsas grunduppdrag är att 
vara byggnadsnämndens ordförande och detta är ett deltids (50%) uppdrag. Ville då att även få sitta i 
planeringsutskottet eftersom dessa är nära samröre med varandra. Kommunen erbjöd då en helhetslösning 
motsvarande nästan ett heltidsuppdrag då Åsa ej kunde jobba med sitt privata bolag enbart på halvfart. Har 
företagsekonomiska grunder från tidigare vilket gjorde Åsa aktuell till posten. Posten som hon gladeligen 
tackade ja till har hon nu haft i ca ett år. Åsa tillhör det socialdemokratiska partiet. Hon sitter inte som 
ordförande i styrelsen för Umeå Företagscentra utan har en vanlig post i styrelsen och ser sin uppgift som att 
komma med konstruktiva förslag för styrelsen att bereda. 
 
Hur beskriver du marknaden för hyreslokaler i Umeå? Hur fungerar den, vad påverkar den? 
Om man går tillbaka ca fem år kan man se en trend att företag flyttar ut kontor från centrum för att få en lägre 
lokalhyra. Detta gjorde att tillväxten av lokaler skedde utanför centrumkärnan, t.ex. Umestan och en del 
fastigheter på Ersboda industriområde. De nyetablerade företagen hade stor möjlighet att välja vart de ville hyra 
sina lokaler. Det senare året har denna trend vänt både vad gäller bostäder och lokaler avsedda för företag. 
Företagen har börjat söka sig in mot centrum igen. Åsa tror att de etableringar som har valt att lägga sig utanför 
centrala stan vill nu flytta in. Åsas bild är att det finns en hel del tomma lokaler ute i de regioner som förut varit 
attraktiva men inte är det i lika stor utsträckning idag. Företagen har ökat sin betalningsvilja för att vara centralt 
belägna. Åsa tror att det kan ha att göra med att företagen väger in ett värde i att ge sina anställda möjlighet att 
”göra ärenden på stan” i samband med att de slutat jobbet eller har sin lunch. Stora kontorsetableringar som ICA 
och försäkringskassan frågar efter centrala lägen. En revision är gjord för att se hur prisbilden ser ut på 
marknaden. Denna visar att Umestan har marknadsmässiga hyror. Hyrorna är högre i centrum vilket ges av 
efterfrågan. 
 
Hur beskriver du de företag som vill hyra lokaler av Umestan? 
Umestan fick ett fullmäktigebesked där Umestan inte fick gynna någon form av omflyttning av befintliga 
företag. Företag som är intresserade består av en mängd skilda kategorier. En del av kritiken mot Umestan har 
varit att alla de företagen som har valt att etablera sig i Umestan inte är nyetablerade. Ett exempel på detta är 
NCC som direkt flyttat från centrum till Umestan. Annars tycker Åsa att de har lyckats bra. 
 
Finns det något attribut som särskilt lockar företagen att välja Umestan? 
Möjligheten att ordna flexibla avtalslösningar vad gäller för vad som skall ingå i hyran som t.ex. Skall el ingå 
eller skall både el och internet ingå. Detta tror Åsa kan vara en av sakerna som höjer Umestans attraktionskraft. 
Inte standardiserade kontrakt för de som vill hyra. 
 
Finns det lokaler kvar att hyra ut? Är Umestan fullt? 
 Det är inte ”knökfullt men inga större etableringar får plats”. För att möta efterfrågan bland större kunder krävs 
nybyggnation. Finns luckor bland kontorsdelarna för mindre företag som är intresserade av 2-3 kontorsceller. 
 
Är det den centrala placeringen som lockar företagen till Umestan? 
Ja, och dels det kompletta utbudet som finns med restaurang, receptionstjänst, konferensytor m.m. En annan 
fördel när företag samlas på detta begränsade område är att de kan dra nytta av varandra, klusterfördelar. 
Skolorna skapar även en vitalitet som ger områden en inte så fyrkantig framtoning vilket ger en mer harmonisk 
atmosfär. 
 
Styrelsen för Umeå Företagscentra har varit på rundresa i landet för att se hur man har gjort med sina nedlagda 
regementen på andra orter. Åsa anser att Umeås lösning är en smakfull sådan eftersom den genererar pengar och 
inte bara slukar kommunens egna. Detta skapar ett mervärde när pengar utifrån kommer in i projektet att driva 
denna företagspark. Nyttan ligger kvar i medborgarnas händer men förvaltningen är kvar i kommunens händer 
(kommunalägt bolag). Inte kommunen egna pengar som snurrar runt. 
 
Hade det underlättat att locka företag när en del av området är kulturmärkt? 
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Det finns ett visst värde i att bevara det historiska enligt Åsa. Hon vet inte om företagen väger in detta faktum. 
Man har lyckats väl att bevara delar av regementet. Har ibland varit omotiverat dyrt men Åsa anser det viktigt att 
man skall se vad det har varit tidigare. Hon väger in vad många andra känner såsom den fortfarande aktiva 
Officersföreningen som fortfarande håller mässen igång.  Med facit i hand har det satt en prägel på Umeå som är 
värt att bevara.  
 
Vilka beslutar vilka som får etablera sig i Umestan? 
Beslut måste tas av styrelsen tack vare beslutet från kommunfullmäktige om Umestans restriktioner. Är det en 
solklar nyetablering får styrelsen en rapport från Bertil som de sedan inte lägger mer tid på. Är det ett gränsfall 
blir det en diskussion om vi följer fullmäktiges beslut eller inte. ”Trampar vi utanför måste vi veta att vi gör det” 
 
 
Vad för förutsättningar gör att ni kan ”trampa utanför”? 
En nystart av ett gammalt företag. Åsa känner sig inte riktigt insatt i de tidigare etableringarna. En ny 
verksamhet under samma bolagsnamn eller en ny verksamhetsidé under samma namn är exempel på 
motiveringar till att de låter redan etablerade företag etablera sig på Umestan. 
 
Det är alltså inte samma företag med samma företagsidé? 
Nej, men det har godkänt en förflyttning med motiveringen att det enbart var ett kontorsrum. 
 
Har det upprört marknaden? Pratas det om att det har förekommit inflyttningar? 
Ja, men det som det pratas mest om är möjligheten för kommunala företag att låna i kommunbanken. Det är gjort 
en revision för att synliggöra vilka möjligheter som Umestan har i förhållande till andra. Men Umestan har ett 
högre hyresläge än övriga och detta menar Åsa visar på att Umestan inte använder detta som ett 
konkurrensmedel. Förutsättningarna att driva Umestan jämfört med övriga bolag är ”lite olika” medger Åsa. 
Poängen när man köpte loss marken var att vinsten långsiktigt skulle tillkomma kommunmedborgarna.  
 
Varför startas ett kommunalt aktiebolag och inte ett vanligt bolag? 
Bolagen under Umeå kommunföretag är dotterbolag med associationsformen aktiebolag av den anledningen att 
ett aktiebolag har avkastningskrav som vi vill skall komma umeborna till del. Det garanterar också insyn i 
bolagen via oss kommunalvalda politiker. 
 
Åsa berättar hur kommunerna ser in i bolagen och styr deras olika policy. De kommunala värdena finns med i 
bolagen. Skulle det finnas extern bolagsmedverkan skulle insynen minska. De kommunala bolagen väger in 
kommunmedborgarnas intressen i sina beslut. 
 
Antalet etablerade bolag utöver NCC? 
Apoteksbolaget är ett exempel sen minns Åsa inte fler just nu. 
 
MITEK? 
Känner Åsa inte till. 
 
Riva upp kommunbeslutet (att sälja ut Umestan)? 
Inte känt för Åsa. Åsa tänker efter ”vilken stol” hon sitter på. Om hon sitter i Umeå Företagscentra vs 
kommunstyrelsen. Om marknaden har ett ont öga till Umestan tror Åsa att det skulle reta marknaden än mer att 
riva upp beslutet. Åsa tror att det skulle reta marknaden än mer. Hon finner inget skäl till att riva upp beslutet. 
 
Finns det fler planer på renovering? 
Åsa tror att det är någorlunda färdigrenoverat. I rollen som styrelsemedlem i Umeå Företagscentra vill hon ha en 
optimering av deras resurser. I budgeten finns fullmäktigebeslut med där de planerar att Umestan skall säljas ut 
till 2005. Upplägget var att det kommunala ägandet var under en övergångsperiod där kommunen skulle förädla 
regementets mark till en tillväxtmöjlighet. Detta beräknas enligt budgetförhandlingarna vara klart till 2005.  
 
 
Fanns det ett behov av att kommunen klev in och köpte upp detta? 
Åsa tror på marknadskrafterna men under resan runt i Sverige visade det sig att där man prövat den modellen 
visade det sig att man hade ”plockat russinen ur kakan”. Det finns en fara med ex. en budgivning att ingen 
helhetslösning skulle komma till stånd. Lite här och lite där och inte samma mått av bevarande av kulturarvet. 
Åsa trycker på bevarande- värdet av I20 ex SECO människor som jobbat många år på regementet, ”en symbol 
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för en historisk epok”. Åsa är osäker på om detta hade bevarats i samma utsträckning om marknadskrafterna fått 
härja. 
 
Har Umestan påverkat marknaden? 
Åsa trycker på hur mycket Umeå växer och tycker att det fanns en efterfrågan av dessa lokaler och ser dem som 
en del i Umeås expansion. Skolverksamheten där är ett exempel på hur kommunen undvikit nybyggnation och 
istället återanvänder befintliga lokaler. 
 
Tror du inte att marknaden hade kunnat möta denna större efterfrågan? 
Det tror Åsa mycket väl hade kunnat ske, men då hade kommunen haft ett nedlagt regemente som de hade 
överlåtit på privat förvaltning. Åsa trycker på helhetslösningen av kontorsmiljö, bevarande och en stimmulativ 
miljö. 
 
Något att ångra i efterhand? 
Nej, Åsa tycker att kommunen agerat bra. Men hon har inte varit med hela vägen och har därför svårt att bilda 
sig en rättvis uppfattning. Åsa känner att hon kom in i ett ”förvaltningsläge” gentemot Bertil som var med ända 
från ”tillväxtläget”. Åsa är nöjd med den dynamiska miljön som finns nere på Umestan. Risken finns att 
marknaden hade exploaterat ut ”russinen”. Åsa minns dock hur Balticgruppen suveränt tog hand om Umedalen 
vilket bevisar motsatsen. Hon tror dock inte att privata aktörer skulle ha gjort samma helhetsbedömning. 
 
Känns det som om Umestan konkurrerar på samma villkor som övriga aktörer? 
Ja och nej. De konkurrerar på samma marknad. Nej pga. Kopplingen till kommunbanken men ja pga. att denna 
marknadsfördel har Umestan inte använt. De har enligt sin revision marknadsmässiga hyror. 
 
Hur skulle du se på Umestan om du var en privat fastighetsägare? 
Åsa förstår kritiken och hade nog ställt samma frågor som ställs idag.  
 
Berättar kritikerna vad de tänker eller är de rädda för att ställa kritik? 
Åsa tycker att dialogen är öppen och bra för att kommunen skall kunna motivera sitt agerande. Åsa tycker inte 
att detta skulle vara ett fall är ojuste konkurrens. 
 
Varför möts vi av motstånd från Umestan? 
Det finns företagshemligheter även i kommunala bolag. Bertil i egenskap av ansvarig som tangerar 
företagsintegritet och ser det inte i sitt uppdrag att berätta allt för alla. Det kan ha att göra med att Bertil ser inte 
studenterna som en konkurrensfördel och vill inte på samma sätt som Åsa svara lika öppet för frågor för att 
möjliggöra för dem att studera verkligheten. 
 
Umestans framtid? 
Skall säljas 2005.. 
 
Umeå som framtidstad. 
Åsa har den största respekt för universitetet som tillväxt motor. Hon tror inte att det kommer att växa i samma 
utsträckning som Umeå men vill värna om dess storlek och attraktionskraft. Infrastrukturen: Flygplatsen mitt i 
centrum, europavägar åt alla håll och Botniabanan ökar tillväxten för Umeå. 
 
Varför vill representanter från näringslivet vara anonyma? De är rädda att stöta sig med kommunen, varför? 
Åsa tycker att det är synd om det är så, men har också uppfattat attt frågan är lite irriterande för vissa. Hon 
hoppas att dessa är sakliga och inte emotionella vid intervjun. Hon trycker på att kommunen måste vara 
informerad om dess brister eller felåtgärder för att kunna göra något åt dem. Kritiken mot näringslivspolitiken är 
att kommunen skulle ha gått in och stöttat näringslivet istället för att ta över som i fallet Umestan. Åsa är osäker 
om marknaden har blivit informerade eller om de inte tror på att Umestan kommer att säljas ut. 
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Bilaga 3 Intervju med Gunilla Berglund, 2003-11-26, CERUM 
 
Vem är du? 
Gunilla är aktiv moderat sedan början av 80-talet. Hon var kommunalråd i Umeå 1999—2002. 
 
När det var borglig majoritet i Sverige i början av 90-talet var hon ordförande för stadstrafiken i Umeå ,ULTRA. 
Hon ligger bakom införandet av etanolbussarna i Umeå. Hon är anställd av Universitetet sedan mer än 30 år 
tillbaka. Hon har arbetat som studievägledare, administratör, lärare. Gunilla har även varit egen företagare. En 
kvinna som ”sysslat med det mesta”. Idag sitter hon som vice ordförande för Länstrafiken i Västerbotten. 
Sammanlagt innehar hon  tre vice ordförandeposter denna mandatperiod. (Länstrafiken, Umeå Energi AB, Umeå 
Företagscentra AB) och ledamot i två intresseorganisationer centralt i Sverige.  I januari byter hon arbete till 
övergripande chef för institutionen för odontologi, Umeå universitet, samt fortsätter med sina politiska uppdrag.  
 
Hur fick du möjligheten att sitta i styrelsen för företagscentret? Företagets 
organisation?  
Kommunen tillsatte en styrelse för företagscentrat 1998. De ledande politikerna som satt i arbetsutskottet satt 
även i styrelsen för Umeå företagscentrum. För kommande mandatperiod togs det beslut att styrelsen skulle vara 
renodlad, innebärande att den som sitter i UFC inte skall sitta i kommunens koncernledning. Gunilla sitter inte 
längre i ledningen för kommunen utan bara i styrelsen för företagsparken. 
 
Umeå kommunföretag är en koncern tillsamman med olika dotterbolag, Umeå Energi AB, Umeå företagscentra 
AB, Bostaden AB, Ultra m.m. ”Vänstern sitter på båda stolarna”  
 
Hur stor del av Umestan som hyrs ut? 
Gunilla berättar att det i dagsläget är allt uthyrt av det som är klart och att det finns en kö. Går ett företag i 
konkurs står inte lokalerna tomma länge. Det finns ett stort tryck på efterfrågan av lokalerna i Umestan.  
 
Vilka företag letar sig till Umestan? 
Det finns regler, kriterier som bestämmer vilka företag som får ha sina verksamheter i Umestan. Det ska vara 
företag som inte varit etablerade i Umeå tidigare, helst nyetableringar utifrån. Företaget för inte heller driva 
handel. Men den kan även vara företag från Umeå där det hänt någonting, så som att de blivigt större eller haft 
svårighet att finnas kvar i sina ursprungliga lokaler. Det är alltså kontorsföretag som Umestan inriktar sig på. 
Idag finns mellan 80 och 90 företag etablerade i företagsparken. 
 
Företag som söker sig till er, vilka egenskaper söker de sig till? 
Närheten, det centrala läget samt den service som erbjuds där ute är viktiga egenskaper för Umestan. Parken har 
ett väl utbyggt datanät, posten fungerar bra, infrastrukturen är väl fungerande. Viktigt är också närheten till andra 
företag. Det finns många små företag med två tre anställda dessa får kontakt med andra i samma hus. Människor 
i IT-branschen kan träffa andra i samma bransch på samma område. Umestan erbjuder även vettiga hyror och 
jättefina nyrenoverade lokaler. 
  
Hur är lokalerna fördelade storleksmässigt?  
Olika. Det finns företag som hyr en hel våning. Posten är ett exempel som hyr en enorm lokal.  
I första kasernen finns de företagen som är något mindre. 
Försöker ni få dit vissa företag för att skapa en viss image? 
Gunilla anser inte att det försöker bilda någon slags image. Med det tryck som finns behövs inte det. 
Företagscentret gör en kontroll på alla företaget som ska etablera sig i Umestan, detta for att se om företaget är 
”stabilt” så att det kan betala hyra. Umestan väljer inte företagen utan företagen väljer Umestan. 
 
Lockar den gamla byggnaden på något sätt? 
Det som lockar är att lokalerna är nyrenoverade och stora. Men hon påpekar även att många män har tidigare 
haft det som ett regemente och tycker det är fantastiskt att komma tillbaka. Umestan erbjuder pampiga lokaler 
med breda väggar och högt i tak. Den miljön lockar nog väldig många. 
 
Vad kännetecknar marknaden för lokaler? 
Just nu finns ett överskott på kontorslokaler i Umeå. Först och främst finns det lokaler i utkanten av kommunen. 
Bl.a. på Ersboda och Umedalen men även centralt står det tomma lokaler. Detta beror bl.a. på att många företag 
framförallt inom IT har gått i konkurs. 
 
Hur ser konkurrenssituationen ut mellan de aktörer som finns?  
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Det är inga problem att få kunder till Umestan. Marknaden styr detta och som Gunilla tidigare påpekat finns ett 
väldigt tryck på lokalerna.  
 
Hur har efterfrågan på Umestan förändras från 1998 till idag? 
Det har aldrig varit några problem att hyra ut lokalerna. Men p.g.a. restriktioner från Länsstyrelsen om hur 
regementet skulle bevaras så har ombyggnaderna av lokalerna tagit tid 
 
Var kommer trycket från? Utanför kommunen? 
Det har Gunilla ingen uppfattning om. Från hennes post i kommunstyrelsen har hon aldrig känt av att man 
behövt ragga kunder till Umestan. 
 
När flyttade första företaget in? 
Någon gång under 1999, men Gunilla är inte riktigt säker. Hon anser ändå att byggnationen gick ganska fort. 
 
Hur har utvecklingen på fastighetsmarknaden förändrats över tiden? 
Gunilla tror att Åsa (ordförande i byggnadsnämnden) har bättre överblick eftersom hon sitter i 
byggnadsnämnden. Som sagt så har Umestan alltid haft bra tryck. Men hon tror att efterfrågan har ökat på senare 
tid. Vilket kan bero på att ryktet har spridit sig att lokalerna är klara. Trycket är så stort att ”många” vill att 
kommunen ska bygga nya lokaler på den mark som de äger intill I 20. Men som moderat tycker Gunilla att 
kommunen inte ska bygga, eftersom det redan finns lediga lokaler i Umeå.  
 
Målsättningen är att Umestan ska bli klart och ut på försäljning år 2005.  
 
Hur är kommunikationen mellan kommunen och näringslivet? 
Fastighetsägarföreningen vet om att en försäljning av Umestan ska ske 2005. Gunilla är övertygad om att alla 
privata fastighetsägare vet om det. Generellt uppfattar hon kommunikationen som öppen och att den blivigt 
bättre med åren. 1998-1999 då Gunilla arbetade som kommunalråd var kommunikationen/samarbetet inte lika 
bra mellan kommunen/stadsbyggnadskontoret och fastighetsägarna. På sistone har det dock förändrats mycket.  
Varför vill näringsliv aktörerna vara anonyma tror hon? 
Det är konstigt att enskilda fastighetsägarna väljer att vara anonyma. ”Det ligger hos dom i så fall.” Det har varit 
bekymmer med byggnadskontoret och fastighetsägarna tidigare. Planer på att bygga nytt, bygga ut, dispens m.m. 
har varit svårt att få igenom och ärendena har tagit lång tid. Men det har gjorts en kraftig insats där det framgått 
hur fastighetsägaren har upplevt detta. Gunilla tror att det här problemet kommer vi få höra mer om av 
fastighetsägarna. Vi kommer även få höra förutfattade meningar om att kommunen slår sönder marknaden och 
så. 
 
Räntan? 
Företagscentrat får låna till något lägre ränta via Umeå kommuns bank. Hon förstår inte varför fastighetsägare 
inte går samman och pressar priset på banker så att dom också får lägre ränta. Hon påpekar att det finns företag 
som har kommunen som delägare som har lånat på samma villkor, men sådant kommer sällan fram. Hon tycker 
det ska bli skönt att sälja det här och slippa det. Det finns vissa företag som har flyttat p.g.a. av de fått billigare 
hyror någon annanstans. ”Priset sätts av marknaden”. Med min ideologi känns det fel att kommunen äger det.  
 
Vem beslutar om vilka företag som får flytta in i Umestan? 
VD: n beslutar och tar ibland upp frågan med styrelsen om det finns företag med speciella omständigheter.  
Gunilla anser att reglerna måste luckras upp. Umestan kan ju inte inte styra vilka företag som ska få komma in 
och inte. Det måste få vara marknaden, konkurrensen. Om man vill vara i Umestan som företagare och blir 
accepterad ska det inte finnas några regler som säger att om du kommer från Ersmark får du inte flytta in, men 
om man kommer från Sollefteå går det bra.  
 
För att kunna leva vidare i Umeå måste vi få hit företag för att kunna öka tillväxten. Om I 20 inte funnits hade 
fastighetsägarna varit tvungna att bygga nya lokaler. Men nu finns I 20 och det nyttjas på ett bra sätt. Viktigt 
med företagspark så nära stan, men Umeå kommun ska inte äga detta. Kommunen ville att det skulle hända 
något nära centrum. 
 
När det gäller konkurrens med övriga fastighetsägare tycker Gunilla att så länge de inte subventionerar med 
hyror eller aktiv förhyrning måste marknaden i övrigt göra något om dom vill ha kunder. Handlar om 
konkurrens. 
 
Hur hade det blivit om marknaden/privat/enskild aktör tog hand om I 20? 
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Den frågan går inte att besvara – en helt hypotetisk fråga Det var endast Vasallen som var intresserad av att köpa 
Umestan. Vasallen är ett statligt företag. Kommunen föredrog då att själva köpa området och bygga upp området 
för försäljning. 
 
Gunilla var inte medveten om hur stort det totala utbudet av lokaler i Umeå är. 80 000 kvm är jätte ytor, 
investeringarna är inte så hemskt mycket per kvm i jämförelse med andra nedläggningsstäder. Gunilla är stolt 
över det resultat som blivigt. Som tidigare sagts så är utmaningen för Umeå kommun är att få hit fler privata 
företag för att kunna fortsätta tillväxten. 
 
Luckras upp reglerna. Hur kan de tänjas? 
Beslutet om reglerna gjordes av styrelsen som då satt för Umeå företagscentra, det var även de som satt i 
kommunens arbetsutskott, alltså de styrande i kommunen. Därför tror många att det är kommunstyrelsen och 
fullmäktige som hade tagit detta beslut, men det var alltså styrelsen. Vi behöver bara riva upp beslutet och sätta 
nya regler, eller ta bort reglerna. VD: s uppgift är att följa reglerna. När något företag ligger på gränsen tar han 
upp det med styrelsen. Företag har nekats och fått flyttat in som har varit utanför reglerna.  
 
Varför får MITEK flytta in? 
Gunilla känner inte till alla företag som flyttar in i Umestan. Eventuellt kommer det upp på styrelsemötet vecka 
49. Det finns flera företag som har fått flyttat in av olika anledningar. Så hon kan inte svara på den frågan. 
 
Hur har Umestan påverkat marknaden för hyreslokaler?  
Det finns idag ett större utbud, företagen i Umeå har mer att välja på. 
 
Att hyresnivån har höjts har inget med Umestan att göra, utan det har att göra med konjunkturerna och att stan 
har blivit större, mer folk har flyttat hit. Marknaden har svängt och konjunkturen är sämre. Det har varit mycket 
konkurser bland företagare 
 
Varför väljer man att välja AB istället för kommunalt bola./nämnd/förvaltning? 
Det är ett kommunalt bolag. Ett kommunalt bolag går att sälja i helt eller i delar (aktier) En nämnd kan visst 
förvalta företagsparken, men är väldigt opraktiskt. Gunilla tycker att det är en konstig fråga att ställa. Hon tycker 
som sagt att kommunen inte ska äga det här. Hade det varit en nämnd som skulle äga det hade Gunilla satt sig 
mot. Det hade varit helt otänkbart.  
Okunskap ligger i grund för att Umestan skulle använda aktiebolag för att dölja något. 
 
Hur ser framtiden ut för Umestan? 
Det kommer inte att bli lätt att sälja ut Umestan. Gäller att det finns företag med muskler som kan köpa det. 
Tyvärr finns det inte många sådana aktörer i Umeå. Hon hoppas på att kommunen kommer att få sälja Umestan 
så snart som möjligt, men framhäver att det inte kommer att säljas till underpris. En eller två aktörer som går in 
och köper vore bra. Vasallen är en stor koncern som skulle ha möjlighet att köpa det. 
 
Om du var en privat fastighetsägare, hur skulle du se på kommunens agerande? 
Om Gunilla var fastighetsägare skulle hon se fram emot att Umestan säljs ut från kommunen.  
 
Framtiden för Umeå som stad och region. 
Umeå är en tillväxtkommun och har ett bra samarbete med s.k. Umeå regionen. Förutom Umeå ingår 
Robertsfors, Vännäs, Vindeln, Nordmaling och Bjurholm i Umeåregionen. Det har funnits något slags 
”Storebrorskomplex”, men nu förstår dom att alla behöver varandra. ”Men bra kan alltid bli bättre.”  
 
Det är en alldeles för hög kommunalskatt i Umeå anser Gunilla. Kommunalskatten är två kronor över 
genomsnittskatten i Sverige.  Det är viktigt för företag och invånare i kommunen att den sänks. Det vore annat 
om det var högre kvalitéer på de flesta områden i kommunen, men det är det inte. Tillväxten i Umeå har gått 
snabbt. Kommunen har inte hunnit med att bygga de studentbostäder som behövas. Hon tror att tillväxten 
kommer att fortsätta och att invånarantalet kommer att växa till mer än 150 000 invånare år 2050. Enligt 
statistiken och dess kurvor kommer antalet att ligga på 180 000. Det som lockar hit människor är universitet och 
väldigt många väljer att stanna i Umeå efter studierna. 
 
Känns som om detta ämne är känsligt, Är Bertil på sin vakt? 
Det har varit mycket prat och okunskap som sprits om Umestan, som har drabbat honom och styrelsen. Gunilla 
säger att har är en duktig person med ett mycket stort nätverk inom kommunen och i Sverige. 
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Bilaga 4 Intervju med Björn Åkerlund, 2003-11-28, Fastighetsägarna 
 
Berätta lite kort om dig själv: 
Björn beskriver sig själv som en ”långvägare” utan akademisk utbildning med rötter i försäkringsbranschen. Har 
tidigare jobbat på AP-fastigheter med fastighetsförvaltning. Kom till fastighetsägarna våren 2003. Har jobbat 
inom fastighetsvärlden i åtta år. 
 
Vad gör Fastighetsägarföreningen? 
En org. för privata fastighetsägare. Riksomfattande som organiserar fastighetsägare, små och stora. Ser som sin 
största uppgift att stötta de mindre fastighetsägarna. Merparten av medlemmarna har 1-2 fastigheter med 4-10 
lägenheter. Hjälper till med förhandling vi kontrakt, juridik, utbildning, värdering m.m.  För de större 
fastighetsägarna ser Björn sin uppgift som att vara opinionsbildare och bedriva näringspolitik i deras intressen. 
 
Hur bedriver ni näringspolitik? 
Björn berättar hur Fastighetsägarna har kontinuerlig kontakt med kommunen där de redogör för näringslivet 
åsikter och synpunkter. 
 
Hur skulle du beskriva fastighetsmarknaden? (kontorsmarknaden) 
Vi har haft en period under några år med låga hyror. Björn citerar sin fd.  chef på AP-fastigheter: 

– branschen är sencyklisk.  
Dvs. när konjunkturen går ner ligger branschen kvar på en relativt hög nivå eftersom kontrakten skrivs över en 
längre tid och vice versa vid en högkonjunktur. Det är en stor efterfrågan på kontorslokaler även om en hel del 
står tomt, men dessa vakanta lokaler behövs för omflyttningar när företag antingen växer eller minskar. Björn 
anser inte att det är något alarmerande vakanstal. Ser man på Centrum så finns det inte mycket ledigt.  Björn tar 
ett exempel på en lokal i centrala delar av stan som tidigare stått tom under en längre tid, men som nu är uthyrd 
som ett exempel på att det finns en växande efterfrågan på att etablera sig i Umeå. 
 
Hur har utvecklingen sett ut de senaste 10 åren? Exempelvis priser, vakanser, omflyttningar 
m.m. 
Det har skett en rejäl förbättring anser Björn. Detta kommer av 1997 hade vi en rejäl nedgång i ekonomin. 
Bostaden hade 500 lägenheter tomma, vilket Björn anser vara ett bra mått på hur dåligt det var. Under hand har 
marknaden vuxit, efterfrågan har ständigt ökat och priserna har ständigt sakteligen stigit. Från 1997 då vi låg på 
en nivå på 750-800 för centrala lokaler. Idag ligger vi på 1100-1500 kr. Så priserna har ökat såväl som antalet 
uthyrda kvadratmeter. Vi kanske går mot en bättre ekonomi. Den lägsta nivån kommer att höjas vad gäller priser. 
Vad gäller medarbetare finns en tendens att det dras mot centrum. Man vill gärna vara centralt lokaliserade. 
Centrum har varit ganska hett under en tid. Björn berättar att det finns en hel del vakanser i Ersboda, Västerslätt 
och delar av teg. Lokalerna som står tomma där är i stor utsträckning anpassade för sitt ändamål vilket försvårar 
att ordna nya hyresgäster med andra ändamål för lokalen.   
 
Har konjunkturen gått med en jämn eller fluktuerande stigning? 
Det har varit en stabil men inte särskilt brant stigning. Priserna har stigit sakta men säkert.  
 
Hur har utvecklingen varit på vakansnivån? 
Björn uppskattar den totala vakansnivån till ca 8-10 % idag.  850 000 m2 kommersiella lokaler. Ca 80 000 ledigt. 
 
Hur ser det ut på kontorsmarknaden? 
Detta vet inte Björn men tycker att ca 500 00 m2 låter som ett rimligt totalutbud på kontorsmarknaden.  
 
Hur tror du att Umestans inträde har påverkat marknaden? 
De har lagt beslag på stora ytor. 60-80 000 m2 har tillkommit. Det är en fin anläggning men ur 
konkurenshänseende har det inte varit så bra. De har inte varit konkurrensneutrala. 
 
Hur menar du att de inte har varit konkurrensneutrala? 
Björn trycker på den kommunala låneräntan som är ca 1 % lägre än den i en kommersiell bank. Umestan har inte 
varit marknadsanpassad när det gäller hyrorna vilket har hållit ner hela marknaden, man har varit för billig. Björn 
menar att Umestan misslyckats med att inte låta redan etablerade företag hyra in sig hos Umestan. De har under 
diverse förevändningar låtit redan etablerade företag hyra in sig hos Umestan. Ex att andra inte har klarat av de 
lokaler som efterfrågas. Björn medger att Umestan har lyckats locka hit hyresgäster som ex. Polishögskolan, 
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teater m.m. vilket kanske inte skulle ha lyckats i annat fall. Umestan är inte enbart ont. Björn medger att det 
finns fler sätt att se på Umestan än enbart ur ett konkurrensperspektiv.  
 
Hur påverkar Umestans möjlighet till att låna pengar till den kommunala upplåningsräntan 
deras agerande? 
De har billigare tillgång till pengar och kan investera mycket mer än övriga fastighetsägare.  
 
Den här rapporten som är gjord visar väl på att de inte hade en lägre hyra? 
Björn trycker på att om man även räknar in de ytterligare ytor man får tillgång till om man hyr exempelvis enbart 
ett rum har de inte marknadsmässiga hyror. Exempelvis tillgången till faxrum, kopieringsrum, telefonservice 
m.m. så är 900-1000 kr/m2 väldigt billigt. Man kan inte bara se på det rum man hyr, man måste väga in värdet av 
nyttjandegraden av ex. reception och dylikt. 
 
Varför går inte fastighetsägarna samman för att kunna låna till en lägre ränta? Är det en rimlig tanke? 
Det tror inte björn är genomförbart. ”Politisk vanföreställning.” Han trycker på svårigheten att få medlemmarna 
att komma på hans medlemsmöten vilket visar på deras vilja att sluta sig samman.  Det finns några mellanstora 
fastighetsägare som skulle kunna gå samman men de är för små sammantaget att de inte skulle kunna få samma 
konkurrensfördel.  
  Dessutom är bankvärlden personligt relaterad till fastighetsmarknaden.  
 
Vad anser du om kriterierna att få hyra lokal i Umestan? 
Björn ser kommunens ide att skapa en företagsby och försökt bevarat regementet och dess extriör som positivt. 
Men han ser att en professionell ledning skall sköta dess förvaltning. ”Kommunen skall pyssla med skola vård 
och omsorg”. Låt professionellt folk syssla med fastighets utveckling. Björn tycker att Umestan skulle ha en 
professionell styrelse.  
 
 
 
Hade marknaden kunnat sköta detta bättre, eller hade de plockat russinen ur kakan? 
Björn anser att man skall låta marknadskrafterna styra. ”Låt professionellt folk göra det de är bra på, politikerna 
skall sköta skola vård och omsorg”, ”de skall inte ägna sig åt det de inte är så bra på”.  
 
Björn trycker på storleken på Umestans investeringar. Han menar på att den typen av investeringar har sannolikt 
andra aktörer på marknaden svårt att räkna hem. Risken med stora investeringar ökar i takt med storleken. 
 
Hur skulle du reagera på om beslutet för restriktionerna skulle rivas upp? Bra/ dåligt? 
”De skall sälja så fort som möjligt och lämna branschen, för de har inget där att göra.” 
Plockar man från stan leder det till en stor omflyttning. 
 
Kommer de att kunna sälja detta? 
Björn är osäker på om någon kommer att vilja eller kunna köpa. Björn kan förstå att kommunen själva inte är så 
säkra på att de hittar en köpare med tanke på de investeringar som de har gjort.  Björn tycker att kommunen har 
lyckat med att ordna en bra väl fungerande företagsby men som behöver en förändring i ägarstrukturen för att de 
skall bli mer professionella och ha samma villkor för alla på marknaden eftersom det är sådan konkurrens.  
 
Kommer en rivning av beslutet göra någon förändring om det inte skulle gå att sälja? 
Det tror inte Björn eftersom de redan nu har låtit företag flytta in som är etablerade i Umeå sedan tidigare. Han 
tror att det mest är en åtgärd som enbart syns på pappret. Skulle inte en försäljning bli av anser Björn att 
professionellt folk ska in i styrelsen. Politikerna kan bli kvar men de skall ha hjälp av professionell kompetens 
som ser på saken ur ett ekonomiskt perspektiv och inte enbart ur ett politiskt.  
 
Hur ser relationen ut mellan er och kommunen? 
Den nya ordföranden i byggnadsnämnden har gjort avsevärda förbättringar vad avser den dialogen. De träffas 
ofta och dryftar diverse frågor. Byggnadsnämnden är under omformering där besluten går från tjänstemännen till 
politikerna.  
 
Varför vill vissa ur näringslivet vara anonyma? 
Björn förstår inte varför de skulle vilja vara anonyma. Björn menar att dialogen skall blicka framåt och inte 
gnälla på det som varit. Hur kan vi förbättra nuvarande läge. 
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Har ni som intresseorganisation fått in synpunkter som rör kommunens agerande angående Umestan?  
Björn berättar att de har de fått. Dessa synpunkter gav upphov till den undersökning som 
fastighetsägarföreningen har gjort. Denna undersökning var främst till för att granska om Umestan hade 
marknadsmässiga hyror.  
 
Hur mycket har Umestan ”rört om” på marknaden?  
Björn menar att de 60 000 m2 kontor som har tillkommit tas från någon annan. Detta har i så fall gjort det möjligt 
för ex. Polishögskolan, Posten att etablera sig i Umeå. Det har inte varit odelat negativt med andra ord 
 
Hur mycket har detta påverkat? Är det en stor grej? 
Björn berättar att han tycker att Umestan är bra för Umeå men motsätter sig dess förvaltarskap. 
Hur ser framtiden ut för marknaden på hyreslokaler? 
Efterfrågan kommer att fortsätta att öka givet att inget oförutsett händer i omvärlden. Björn tror att Botniabanan 
kommer att ”dra med sig” en hel del positivt men ser projektet som kostsamt. Björn tror att Universitetet har stor 
del i Umeås tillväxt, men han tror inte att Universitetet kan växa i samma takt som tidigare. 
 
Vakansgraderna, hur ser de ut? 
Björn läser högt ur deras egen undersökning: 
 
Total vakansnivå uppskattas till 6-10 %, med relativt låga vakansnivåer hos AB Bostaden och Umestan som 
båda är kommunalägda.  
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Bilaga 5   Intervju med Bertil Hammarstedt, VD för  
Umeå Företagscentra AB, 2003-12-04 

 
Bertil berättar när NCC som är f.d. delägare i Uminova Fastighets AB och hur de fick sitt hyreskontrakt skrivet 
en kort tid innan beslutet om regleringarna för hyresgästerna tagits. 
 
NCC var det första företaget att flytta in i Umestan, det flyttade in dec 1999. Bertil säger att det finns 
förklaringar till alla de företag som hyr på Umestan och som haft tidigare hyresvärdar i Umeå.  
 
Bertil nämner att Profilteatern har en låg hyra. Kommunen hade under många år försökt ordna fram en skyttehall 
men inte lyckats. Ärendet är bordlagt 3-4 gånger hos kommunen men nu hade man med Umestan en möjlighet 
att fixa fram en sådan. 
 
Beslutet att häva restriktionerna kommer att tas av Umeå Företagscentra AB: s styrelse. 
 
Bertil berättar hur ett företag som är etablerat i Ersboda vill flytta till Umestan får ett negativt svar av Bertil, men 
att beslutet blir positivt efter att företagaren redovisat ett antal bevekelsegrunder. Om det är ett företag som vill 
hyra på Umestan men som redan finns i Umeå tas det upp på styrelsen.  
 
Bertil berättar hur samma hyresgäst absolut vill till Umestan. Hyresgästen är villig att acceptera en högre hyra än 
nere på stan.  
 
Bertil berättar hur Umestan varit delaktig i Fastighetsägarnas undersökning och den uppkom på gemensamt 
initiativ. Undersökningens kontenta redogörs för:  

• Undersökningen kan inte visa på att Umestan har annat än marknadsmässiga hyror 
• Umestan har en konkurrensfördel av att kunna låna i den kommunala banken, där de kan låna till 0.75-

1.0 % lägre ränta, vilket dock inte belastar den kommunala budgeten. 
 
Bertil redogör för hur kommunerna går samman och lånar för att bli säkrare på marknaden. 
 
Bertil redogör för hur syftet med undersökningen var att den skulle skickas ut till medlemmarna och att Umeå 
Företagscentra AB inte blivit beviljade medlemskap i fastighetsföreningen.  
 
Bertil klargör att den ursprungliga hyran på 950 kr/m2 som fastställdes är de 1017 som är i undersökningen. 
Bertil berättar att Umestan hade inflyttningshyror för dem som började. Det ansågs de väldigt viktigt för att det 
inte skulle stå tomma lokaler. Till den hyran som initiellt fastställdes fylldes huset fort. De som har små rum 
betalar runt 2000 kr/m2 per år, mätt i LOA-yta. I fallet med Posten berättar Bertil att han sa till dem att Umestan 
inte kan vara marknadsledande angående hyressättning. I fallet om posten handlar det om en nyetablering. 
 
Midgårdsskolan, internationella gymnasiet, polishögskolan, John Bauer Gymnasiet, projekt centrum Idé kraft, 
skyttehall, boullehall och en miljöstation är exempel på verksamheter, utöver de företag som finns, som finns på 
Umestan. 
 
Bertil redogör för hur lokalytorna är fördelade: 
Verksamhet   m2   
Midgårdsskolan   10 000 
Polishögskolan   6 000 
Friskolor   5 400 
Profilteatern   2 000 
Gymnastikhall   2 000 
Vildmannen (restaurangen)  4 000 
Umestan Konferens AB  2 000 
Bravida   2 000  
m.m. 
 
Bakvägen: 
2 st kaserner á 5000 m2  10 000 
Hus 6 (posten)   2 000 
Hus 10   1 700 
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Umestan köpte 70 000 m2, rev 10 000 och har byggt till ca 20 000. 80 000 kvadrat totalt.  
 
Berätta lite kort om dig själv. 
Bertil berättar att han är Journalist och socionom i grunden och har däröver läst kurser i företagsekonomi och 
nationalekonomi. Har jobbat som journalist, informationschef, förtroendeuppdrag, rådgivare åt industriministern, 
VD assistent, chef och VD i diverse bolag, näringslivsansvarig i kommunen, diverse styrelseuppdrag m.m. 
Jobbar som ansvarig för Umeå Kommunföretag och blev tillika VD för Umeå Företagscentra AB när regementet 
köptes.  
 
 
Hur hänger Hörnefors samman med Umestan? 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hur ser efterfrågan riktad mot Umestan ut? 
 
Efterfrågan motsvarar 110 % av våran kapacitet berättar Bertil. Det finns några våningar lediga i kanslihuset. 
Detta har att göra med de restriktioner som gäller det huset angående renoveringar och ombyggnation (huset är 
K-märkt). Till detta hus vill Umestan välja rätt kunder, huset är fullt med gamla tavlor, fanor etc. Alla kunder 
passar inte. Man håller på att jobba med detta för att få dit rätt kunder. 
 
Bertil berättar hur Umestan har hjälp mässföreningen att starta ett företag för att driva mässen. De skall kunna 
hyra ut den för diverse middagar och tillställningar och även till Umestans andra hyresgäster. 
 
Hur ser fördelningen ut bland lokalerna, storleksmässigt?  
Bertil berättar hur man slagit ut väggar i logementen för att skapa kontor. Husens initiella stomme och 
planlösning begränsar möjligheterna att använda lokalerna som man vill. Utöver detta begränsar K-märkningen 
än mer. Bertil berättar hur krångligt det är att enbart få upp en ny dörr, beslutsgången. Ett annat exempel är 
Profilteatern som har en lokal där väggarna inte fick röras. Där har man fått hänga upp skynken på väggarna. 
Gymnastiksalen får heller inte röras.  
 
Tror du att denna bevaring ger en ytterligare attraktionskraft åt Umestan? 
Bertil tror att det är bra att Umestan fått vissa hållhakar på sig. Annars hade det aldrig blivit så snyggt menar 
Bertil. Det blir dyrt, men snyggt.  
 
Vill ni skapa någon form av image åt Umestan? 

Umeå 
Kommunföretag 
AB 

Umeå parkerings AB 

AB Bostaden  

Umeå Energi AB 

Övriga lokaler 

Umeå Företagscentra AB 

Umestan 
företagspark 

Hörnefors 
företagscentrum  

Umeå Lokaltrafik AB 

Umeå Hamn AB 

Umeva 

Olika arbetsområden: 
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Söker upp företag som kan ha nytta av varandra. 
Det finns inte pengar nedlagda på marknadsföring (foldern är det ända, vilket också var på museets initiativ). 
Marknadsföringen har kommit från tidningsartiklar och andra skriverier. I början sökte sig Umestan till 
kompetents i form av utbildningsföretag, IT, manegement, ledarcoach m.fl. De har alltid haft en ”uppsjö” av 
kunder som vill hyra. Det skulle kunna gå att hyra ut flera kaserner om vi fick öppna för marknaden i Umeå.  
 
Beskriver hans bild av marknaden på hyreslokaler. Vad kännetecknar den? Hur fungerar den? 
Kan inte svara på denna fråga. Han säger att Umestan inte fungerar som marknaden i övrigt därför det är 
sådan efterfrågan hos dem. Minst 80-tal företag som har blivit nekade till att hyra i Umestan. Umestan kan inte 
störa marknaden just nu om kriterierna tas bort. Nästan allt är fullt. Blir det tomma lokaler är det p.g.a. av 
konkurser. Bertil anser att det är viktigt med samhörighet och gemenskap mellan alla olika företag som finns 
samlade på Umestan.  
 
Umeå har en enorm utveckling inom bredband och kommer få en mycket stark utveckling inom logistik i 
framtiden. Bertil vet att kollegorna ner på stan har väldigt mycket lediga lokaler Små detaljer så som att det är 
städat och att det är ordning och reda samt bevarandet ger området status. Bertil trycker på att det är så väldigt 
lätt att hitta till för de företag som får kundbesök utifrån Umeå. 
Om nu efterfrågan nu är så stor, skulle ni inte kunna ta en ännu högre hyra? 
Bertil menar att om hyresavtalen skulle offentliggöras skulle kunderna som finns på Umestan idag reagera.  
 
506 036 499 sek är den totala investeringssiffran idag (2003-12-04). Dessa siffror inkluderar investeringar i 
mark, byggnader och liknande.  
 
På vilket sätt tror du att Umestan, som det fenomen det är, har påverkat marknaden? 
Har Umestans inträde på marknaden lett till en ökning av vakansgarden? 
Bertil vet inte men tycker att det rimligtvis borde ha lett till det. Men, säger Bertil, det förutsätter att någon hade 
velat ta sig an polishögskolan, Midgårdskolan. Han tror inte att en privat fastighetsägare hade byggt en lokal 
till dem givet dess dystra framtidsutsikter (de spås vara en stigande aktivitet fram till 2008 som sedan kommer 
att sjunka. Kanske tom. försvinna helt.) Skyttebanan och boullebanan hade de privata fastighetsägarna flera år 
på sig att ordna fram, men detta skedde inte.  
 
En stor del av dessa lokaler, ytmässigt, tror inte Bertil stör den lokala marknaden. Bertil är inte säker på att 
Polishögskolan hade hamnat i Umeå utan Umestan. 
 
Hur hade du sett på Umestan om du var en konkurrent till Umestan? 
Bertil säger lite skämtsamt att då skulle han ha sagt upp sig. Han trycker på klusterfördelarna i Umestan och 
berättar hur företagen är villiga att acceptera en högre hyra för att få komma till Umestan. Bertil berättar om 
några olika företag och hur de kan dra nytta av varandra. Dessa företag har en marknad inom Umestans 
område. Detta är de villiga att betala en rejält högre hyra för. Flera företag har medvetet valt att komma till 
Umestan pga. Dessa fördelar.  
 
Bertil berättar hur de aktivt jobbat med etableringar. De har förutsättningarna och jobbar för att få ett företag 
som vill starta upp verksamheten. 
 
Vid starten listades 28 intressanta företag som man ville ha etablerade på Umestan. Dessa har Bertil senare 
besökt och fått många av dem att starta en försäljningsavdelning i Umeå. Umestan ”headhuntate” dem. 
Umestan har inte annonserat ut lediga lokaler.  
 
Vilka företag anses som intressanta? 
Utbildning, management, och andra kompetensverksamheter som verkade intressanta.  
 
Vad gjorde dem intressanta? 
De kunde dra nytta av varandra. Bertil berättar hur han i flera år försökt få ett personalrekryteringsföretag att 
komma till Umeå. Han har pratat med företagarna i Umestan och de är villiga att använda detta företag vilket 
gör att företaget direkt skulle kunna anställa en individ att jobba på Umestan. Bertil berättar att det finns en typ 
av lojalitet bland företagen på Umestan att man ”håller sig inom området”. 
 
Vissa företag skulle betyda väldigt mycket för området, ex. patentingenjör, personalrekryteringsföretag. 
 
Försöker ni medvetet skapa en företagsby dit företag söker sig för att få klusterfördelar? 
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Ja, det medger Bertil. Han berättar hur han försöker få sk. hjälpredor i Umestan. Ex. patentingenjör m.m. som 
kan hjälpa företagen att starta upp. Det finns mycket pengar att söka från olika organ, dessa behöver företagen 
hjälp att söka. 
 
Bertil berättar om ”Big factory” som är som en företagskuvös där företagen tar hjälp av varandra. De har 
gemensamma möten med revisorer och så vidare. En projektledare är anställd där som har till uppgift att hjälpa 
till att starta upp företag. Mening är att skapa klusterfördelar.  
 
Vilka vill man inte ha? 
De som inte är stabila. Bertil försöker ”genomlysa människan” som skall hyra för att slippa jobba bort en ledig 
hyresgäst.  
 
Bertil berättar hur han idag har 14 styckena företag som vill flytta. Bla. vill de flytta till Umestan. 
 
Konkurrerar Umestan på samma villkor som övriga aktörer? 
Umestan kan låna till en lägre ränta och utan säkerheter. 
 
Hur fungerar kommun banken? 
Bertil berättar att nästan alla Sveriges kommuner är med i något som kallas för kommuninvest. Detta är ett AB 
skapat av Sveriges kommuner. Kommuninvest skall svara för den gemensamma upplåningen. De går ut på 
världsmarknaden och lägger ut ett certifikat om ca 1 miljard. Då har de frågat kommunerna hur mycket de 
behöver låna. Sen lånar de detta på världsmarknaden. Vid så stora lån och låntagaren är en kommun gör att de 
är ”ratade” på ett sådant sätt att kommunen inte behöver lämna någon pant.  
 
Bertil berättar att Umeå kommun lånar 6-6,5 miljarder till de kommunala bolagen. Bostaden AB lånar 4,2-4,3. 
Umeå Energi kommer på nästa plats. Umestan lånar ca 0,5 miljarder. 
 
Räknas investeringarna hem? Kommer investeringarna att komma igen vid en försäljning? 
Bertil berättar hur priset vid försäljning av en fastighet bl.a. beräknas på de 10 senaste fastighetsaffärerna. 
Detta kommer att påverka om priset kommer att ge tillbaka de pengar som är investerade. Vid utkastet av förra 
värderingen av Umestan hade det gjorts en internaffär, lågt fastighetspris, som gjorde att värdet av Umestan 
påverkades. 
 
Marknaden styr priset väldigt mycket.  
 
Ingår priset för samtliga utrymmen som man använder, fikarum, m.m. 
Hyran räknas upp 1,4 för att motsvara värdet av dessa utrymmen. Är rummet 10 betalar man för 14. Då ingår 
fikarum, toalett, trapphus, hiss. Kopieringsrum och fax rum kommer man endast åt genom att betala för dessa 
tjänster och då erhålla ett kort. Telefoni och Internet kostar extra beroende på.  
 
Tror du att en större öppenhet på marknaden skulle ha gjort att kritiken riktad mot Umestan varit mindre? 
Bertil trycker än en gång på att det var därför som han vill att Umestan skulle komma med i 
Fastighetsägarföreningen. Detta hade gjort att de hade full insyn i Umestans hyressättning och kritiken hade då 
upphört. Deras Nej grundar sig i att Umestan, vilket visar sig i deras utredning, inte dumpar priserna. ”Vissa av 
fastighetsägarna behöver någon att klaga på.”  
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