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Hej!
Du håller i handen en liten skrift om en idé. En idé sprungen
ur ett examensarbete, analyserat i en förstudie och testat i
ett pilotprojekt. Vi hoppas att den här skriften kan inspirera
och underlätta för dig att prata om, erbjuda eller nyttja de
resurser som tillfälligt tomma lokaler i staden utgör.
Vi som arbetat med detta är tre arkitekter som driver den
ekonomiska föreningen GapActors inom vilken dessa projekt tagit form.
Anna Gustafsson, Klara Mörk, Sofia Park
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VERIFIERINGSPROJEKT V236 POP-UP
SPACE är en förstudie som gjordes för
att ta reda på förekomsten av tillfälligt
tomma lokaler och efterfrågan på tillfälliga lokaler i Göteborg.
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THE NOMAD INN är ett pilotprojekt
utfört i samarbete med fastighetsbolaget Higab för att testa en affärsidé
kring att skapa en social mötes- och
arbetsplats som flyttar mellan olika
tillfälligt tomma lokaler: ett mobilt
co-working space.

MIND THE GAPS är ett examensarbete
från Chalmers Arkitekturs masterprogram Design för Hållbar Utveckling.
Arbetet utforskar tillfällighet och samutnyttjande som strategi för mer effektiv lokalanvändning.

Verifieringsprojekt V236 Pop-Up Space // The Nomad Inn
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Tom kontorslokal på Skeppsbron i Göteborg. Tomställd inför
framtida grundförstärkning.
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KONTEXT
Byggd miljö står för 40 % av världens råvaruuttag, energikonsumtion och avfallsgenerering.1 Byggnader består av en stor del ändliga fysiska resurser och är i sig
fysiska resurser. Kan vi använda de byggnader vi redan
har effektivare?
I Sverige och världen pågår en urbanisering med stor efterfrågan på nya byggnader i tillväxtregioner, samtidigt som
hus rivs i andra delar av landet.2 I och med urbaniseringen ökar trycket, och priset, på varje central kvadratmeter,
vilket gör det svårare för ekonomiskt svagare grupper som
värderingsdrivna och ideella organisationer liksom kreatörer att få tillgång till lokaler. Trots detta gör långsamma
processer och stelbent praxis inom fastighetsbranschen att
lokaler ofta står tomma i månader, även på attraktiv mark
i storstäderna.
Samtidigt finns en trend av mer flexibla, mobila arbetssätt
som genom digitalisering och projektbaserat arbete gör
det lättare att använda lokaler tillfälligt. Det har banat väg
för verksamheter och fenomen som omformar normer om
fasta platser och enskilt ägande till förmån för delande och
cirkulär ekonomi.3 Till exempel co-working-spaces där det
ökade antalet egenföretagare kan dela arbetsplats, eller
airbnb där privatpersoner kan hyra ut sina tomma hus och
lägenheter tillfälligt.
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Göteborg är en typisk tillväxtregion, men trots låga vakansnivåer på 5% år 2015 (vilket motsvarar 43 000 kvm)4 finns
många tomma lokaler. I vakanstalen räknas till exempel
inte projektfastigheter, dvs fastigheter som står tomma
inför större renoveringar eller stadsomvandlingsprojekt. I
Göteborg genomförs just nu stora infrastruktursatsningar som Älvstaden, Västlänken, Centralenområdet osv. som
kommer att pågå under många år framöver.
Göteborg bubblar också av föreningar och plattformar
kring kollaborativ ekonomi, omställning och entreprenörskap vilket gör staden till en utmärkt grogrund med möjlighet att testa nya idéer.

info@gapactors.se
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VAKANSER
När ett företag flyttar från en lokal står många gånger
inte ett annat redo att skriva på det treåriga standardkontraktet och flytta in nästa dag. Trots stor efterfrågan
på lokalerna kan de stå tomma i månader och ibland år.
Ett IT-företag med 15 anställda säger upp lokal A. När de flyttar
finns inget annat företag med liknande behov redo att skriva på
det långa kontraktet och flytta in. Efter några månader dyker en
konsultbyrå med lika många anställda upp. Eftersom byggnaden de hyrt lokal i ska grundförstärkas inom något år vill deras
fastighetsägare inte förlänga kontraktet när det går ut och de
behöver därför en ny lokal. Åtta månader senare flyttar konsultbyrån in i lokal A

Så här ser det ofta ut på fastighetsmarknaden. Vakanser
beror till stor del på långa kontrakt- och uppsägningstider
för lokaler, men också på att lokaler byggs om för att passa
nya hyresgäster och den tröghet som finns på lokalmarknaden. Konjunkturen och den totala tillgången på lokaler
spelar roll, men även när efterfrågan på lokaler är hög i förhållande till tillgången finns dessa tomma lokaler på grund
av olika situationer. Utöver detta kan lokaler också vara delvis tomma för att hyresgästen bara nyttjar den under delar
av dygnet eller i perioder inte fyller sina lokaler.
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för de tre situationerna.
al där tidpunkten för nästa
Detta är starten på de flesta
sta hyresgäst är okänd finns
rningen kan behöva avbrymindre lokal i gott skick kan
från det att diskussioner
gäst till inflyttning, medan
det mycket osannolikt med
re månader. Uthyrarna har
an ganska väl bedöma en
med uppskatta vakanslänger 2015). Chanserna att få till
i den här situationen ökar
beredd att flytta inom en
ndning aldrig skulle prioriSITUATION 1 - En tom lokal där tidpunkten för nästa hyresmanent hyresgäst (ibid.).

tids början är bestämd. Det sker nästan alltid ombyggnationer vilket tar mycket av tiden den står tom, men hit kan
också projektfastigheter räknas in där stora möjligheter
Verifieringsprojekt V236 Pop-Up Space // The Nomad Inn
finns eftersom hyresgäster i en fastighet som ska tömmas
sällan flyttar ut samtidigt.
SITUATION 2 - En tom lokal som inte har en ny hyresgäst
än. Chanserna att få till stånd en korttidsuthyrning i den
här situationen ökar om korttidshyresgästen är beredd att
flytta inom en månad, om en långtidshyresgäst dyker upp.
SITUATION 3 - En lokal som fortfarande är uthyrd men tom
för att tidigare hyresgäst flyttat ut. Normalt tecknas bundna hyreskontrakt med en uppsägningstid på nio månader.5
Detta gör att hyresgäster ofta kan sitta med dubbla kontrakt i anslutning till en flytt. Här blir ansvarsfrågor viktiga.

info@gapactors.se
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För en mindre lokal i toppskick kan det ta mindre än en
vecka från det att diskussioner påbörjas med en ny hyresgäst till inflyttning, men för större lokaler eller lokaler som
kräver åtgärder av något slag är det osannolikt med inflyttningar snabbare än tre månader. Uthyrarna har lång erfarenhet och kan ganska väl bedöma en lokals attraktivitet
och vakanslängd. Det gör att de kan ta risken att teckna ett
korttidskontrakt med en månads uppsägningstid.

THE NOMAD INN’S LOKALER
The Nomad Inn kom att rikta in sig på att utnyttja lokaler i situation två, dvs. de som redan stod tomma och
ännu inte hade en ny hyresgäst klar. Det är också den
vanligast förekommande.
Den första lokalen, ca 165 kvm kontor på Skeppsbron,
är dock ett exempel på situation ett. Den byggnaden
skulle grundförstärkas och var därför tomställd i väntan på detta. Hela området där byggnaden befinner
sig är under ombyggnad och därför rör sig förhållandevis lite folk där.
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Den första lokalen.
Skeppsbron 4.
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Lokal två, ca 150 kvm kontor på Södra Viktoriagatan, är
en äldre byggnad i tre plan utan hiss. Byggnadens utformning gör den något svåranvänd och inte helt lätt
att hyra ut. Därför saknades ny hyresgäst.
Lokal tre, på Fjärde Långgatan, är däremot en lokal
som bör gå ganska lätt att hyra ut då den ligger mycket
centralt, med hiss och bra faciliteter både i och runt lokalen. Trots detta, gott konjukturläge och hög efterfrågan på lokaler skapas alltså glapp mellan hyresgäster
även i denna typ av lokal. Pilotprojektet hyrde lokalen
under projektets sista två månader. Då verksamheten
fortsatte i ny regi efter pilotstudien och lokalen ännu
inte var uthyrd kunde det nya bolaget Nomad Inn teckna kontrakt för ytterligare två månader i samma lokal
efter pilotprojktets slut.
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Köket i lokal två på Södra Viktoriagatan i Göteborg. Ledig i
väntan på en ny hyresgäst.
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MÅLGRUPPER
Tillfällighet förknippas ofta med otrygghet och lagstiftning finns till för att skydda hyresgäster från den
otryggheten, men tillfällighet kan också ses som ett
komplement som skapar flexibilitet och utökade möjligheter för olika personer och grupper.
I ett samhälle med en ökande rörlighet sker allt fler aktiviteter i projektform. Som planerings- och utvecklingsfaser,
tester av idéer och produkter eller evenemang. Dessa olika
aktiviteter utförs också i högre grad mellan organisationer
och av externa konsulter. Digitalt arbete gör dessutom att
anställda i allt högre grad kan arbeta från andra platser än
det egna kontoret, t.ex. närmare hemmet eller en kund.
Detta skapar en ny marknad av projektgrupper, kreatörer,
entreprenörer, konsulter etc. som behöver plats och infrastruktur för att utföra sitt arbete. Det har också lett till en
snabb utveckling av kontorshotell och co-working spaces.
Traditionella kontorshotell och co-working spaces betalar
höga lokalhyror och är därför beroende av säkra intäkter
vilket ofta gör att kostnaden ökar med mängden flexibilitet. Samtidigt är det just de som inte kan betala höga kostnader som också har svårast att binda sig på långa kontrakt
och behöver en flexibel tjänst.
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Tillfälligt nyttjande av annars tomma lokaler kan innebära
en lägre kostnad och därför gynna dem som inte kan, eller
vill, betala höga kostnader för flexibiliteten såsom kreativa
näringar, nystartade företag, civilsamhällets föreningar och
värderingsdrivna organisationer som utför arbete med andra syften än ekonomisk vinning.
THE NOMAD INN’S MÅLGRUPP

Privatperson

Förening / grupp

Entreprenör /
Mindre företag /
Egenföretagare

The Nomad Inn vände sig framförallt till värderingsdrivna företag eller organisationer, kreatörer och kulturföreningar samt nystartade verksamheter.

Värderingsdriven
Kultur / Kreativa
Nystartad
Hobby / intresse

info@gapactors.se
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Dessa målgrupper valdes för att svara mot ett behov,
men också för att rikta den resurs som billigare tillfälligt tomma lokaler utgör till aktörer som aktivt arbetar
för att skapa samhällsnytta, för ökad hållbarhet eller
genom kultur och innovation. Ekonomiskt tillgängliga
lokaler är en förutsättning för ett rikt kulturliv och därigenom en attraktiv stad.6
Att aktivt rikta sig mot vissa målgrupper skulle också kunna öka möjligheten för enskilda användare att
hitta inspiration och relevanta kontakter i varandra.
Denna inriktning beskrevs i annonser på sociala medier, grupper och forum där vanligtvis ateljé- och skrivbordsplatser annonseras.
En begränsning var att alla användare behövde vara
registrerade för moms under projektets första fas. För
att fastighetsägaren ska tillåtas dra av moms på investeringar i fastigheten måste samtliga hyresgäster, även
andrahandshyresgäster, vara registrerade för moms.
Detta kunde vi begränsa till att gälla endast de användare som nyttjade fasta platser efter rådgivning från
Skatteverket. De pekade på att flexplatserna, genom
att erbjuda ett socialt sammanhang med gemensam-
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Tre av The Nomad Inn’s användare. En arbetar med att minska
matsvinn, en översätter och en
producerar en dansföreställning.

ma aktiviteter, mötes- och arbetsytor och möjlighet att
presentera sig på The Nomad Inn:s Facebooksida kunde klassas som att The Nomad Inn erbjöd en en tjänst
i form av mötesplats snarare än uthyrning av lokalyta.
De flesta av pilotprojektets användare var kreativa
och/eller nystartade enmansföretag som behövde en
arbetsplats några gånger i veckan eller mer. De flesta
skrev kontrakt och började direkt men andra som hörde av sig hade behov av en plats en specifik period som
delvis låg utanför pilotprojektets tidsram. Det är alltså
sannorlikt att fler skulle vara intresserade om The Nomad Inn var en långsiktigt kontinuelig verksamhet.
Ett flertal av användarna sökte en arbetsplats utanför
sitt hem, några en plats att möta kollegor och arbeta
med ett gemensamt projekt och de flesta sökte socialt
utbyte. Många av användarna såg The Nomad Inn som
ett alternativ till hemmakontor, bibliotek eller caféer.
Framförallt interaktionen med andra användare var
mycket värdefull och när användarna blev fler ökade
det sociala utbytet.
Som mest var 18 platser upptagna. Från början räknade vi med två flexanvändare/flexskrivbord men kun-
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de ganska snabbt se att nyttjandegraden var låg och
ökade detta till 2,5 flexanvändare per skrivbord. Uppskattningsvis skulle ännu högre antal användare/flexplats fungera utan problem. Att användarna nyttjade
The Nomad Inn mer sällan och med oregelbundenhet
försvårade både den sociala gemenskapen och möjligheten för att dela på driftsarbetet.
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KORTTIDSHYRESGÄST
Att nyttja en tillfälligt tom lokal innebär både möjligheter och begränsningar. Tillfälligt nyttjande kräver
eftertanke kring den egna verksamhetens utformning,
krav och förväntningar.
En lokal har givna fysiska begränsningar som en tillfällig
verksamhet inte kan förvänta sig att ändra på annat sätt
än genom lösa tillägg. Däribland tillgänglighet, brandskyddsbestämmelser och dess begränsningar i tillåten användning, anslutningar som tele- och internetanslutning,
vatten, avlopp och ventilation. I relation till en annars tom
lokal är det som tillkommer vid tillfälligt nyttjande eventuellt merkostnader för el- och vattenförbrukning, värme
samt avfallshantering, de senare beroende på om andra
hyresgäster finns i fastigheten eller inte.
Tillfälligt nyttjande kan upplevas som otryggt och stressande – beroende på vilka förväntningar som finns initialt. Om
den tillfälliga lokalen är en nödlösning i brist på en permanent lokal kommer uppbrottet sannolikt vara förknippat
med obehag och stress, men om aktiviteten i den tillfälliga lokalen i sig har en tillfällig karaktär, eller verksamheten
bygger på att flytta är förväntningarna andra och det är
lättare att se de positiva aspekter tillfälligheten för med sig.

20
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Nedan följer viktiga delar för kontinuerlig tillfällig verksamhet i lokaler:
Registrerad för moms – de flesta lokaler hyrs endast ut till aktörer
som är registrerade för moms för att fastighetsägaren inte ska
bli återbetalningsskyldig för avdragen moms vid investeringar i
fastigheten.
Trovärdig – ha en god relation och förtroende från fastighetsägare
Flexibel – kunna hantera olika lokalers utformning och förutsättningar samt korta ställtider vid avslutat kontrakt.
Digital identitet – blir särskilt viktigt när den fysiska lokalen eller
platsen inte kan representera verksamheten fullt ut.
Städavtal – tomma lokalers skick varierar, ibland behövs en flyttstädning inför inflytt och ibland efter utflytt.
Bredband – tar ofta några veckor att installera i en ny lokal. Det
bästa vore att ha ett anpassat avtal med en internetleverantör eller
att hitta en tillräckligt stabil mobil lösning.
Flexibla inventarier – för att kunna hantera olika typer av
planlösningar samt för att kunna flytta på ett smidigt sätt krävs
inventarier som kan hantera olika akustik, ljusmiljö osv.
Info – bra och uppdaterad information om läge och villkor för
personal/ kunder/användare och om den egna verksamheten för
eventuella grannar inför varje ny adress är en förutsättning.

info@gapactors.se
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THE NOMAD INN SOM KORTTIDSHYRESGÄST
The Nomad Inn är ett koncept som bygger på att nyttja olika tillfälligt tomma lokaler. Detta är en positiv aspekt, det möjliggör lägre avgifter och omväxling för
användarna. Samtidigt är iden att verksamheten ska
vara kontinuerlig: samma tjänst med samma identitet
och samma inventarier, på olika adress. Tillfäligheten i
varje lokal var därför inte ett problem för användarna.
Osäkerheten i vad som skulle hända med The Nomad
Inn efter pilotprojektets slut blev dock problematiskt
för intresserade som hade behov av en plats under
längre tid.
KRAV – Trots en flexibel inställning ställde vi under
pilotprojektet vissa grundläggande krav. Lokalerna
skulle ligga centralt i Göteborg, huvudsakligen ligga
på markplan eller gå att nå med hiss, ligga på 150-300
kvm samt ha wc och pentry/kök. Vi behövde också el,
allmänbelysning och teleledning för ADSL-anslutning.
INVENTARIER – Under pilotprojektet erbjöds kontorsplatser, vilket gjorde att skrivbord, stolar och kontorsutrustning var viktiga. Tillgång till avskiljda platser för
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Avsiktsförklaring och hyreskontrakt som var grunden i samarbetet mellan Higab och GapActors/The Nomad Inn.
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möten och samtal behövde också finnas. Alla tre lokaler hade planlösningar med ett flertal mindre rum
vilket gjorde det lätt att göra några till arbetsrum och
några till mötesrum. Hade planlösningarna sett annorlunda ut hade vi behövt jobba mer med skärmlösningar och akustik. Under den mörkare årstiden fanns ett
visst behov av extra belysning, då en av lokalerna hade
en dämpad allmänbelysning. Även köksutrustning
inkl. kylskåp och microvågsugnar, städutrustning, fika
och kontorsmateriel tillhandahölls av The Nomad Inn.
The Nomad Inn pilot använde begagnade inventarier
som ett led i hållbarhetsarbetet. Det medförde lägre
inköpskostnader men också att möblerna inte var optimerade för snabb och enkel flytt. De hade t.ex. kunnat
vara hopfällbara, lätta att bära och mer tåliga för flytt.
Detta hade eventuellt kunnat sänka flyttkostnaderna,
som var en stor utgiftspost för pilotprojektet, och möblerna hade slitits mindre vid flyttarna.
INTERNET – God tillgång till trådlöst internet är mycket
viktigt men någonting som flera gånger visade sig vara
svårt att hantera i flyttar p.g.a. krångel med installationer, servicetekniker och internetleverantören.
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Mötesrum i lokal tre. Projektor
och whiteboards var en del av
The Nomad Inns inventarier.
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FASTIGHETSÄGARE
Vad innebär det att hyra ut en tillfälligt tom lokal? Här
presenteras fördelar och aspekter som är viktiga att
tänka på. Som tidigare nämnts är det framförallt fastighetsägare och förvaltare som kan möjliggöra en korttidsuthyrning även om det också skulle kunna vara en
hyresgäst som flyttat och under uppsägningstiden vill
hyra ut i andra hand. Den situationen ser dock annorlunda ut både juridiskt, ekonomiskt och ansvarsmässigt därför går vi inte in djupare på den här.
Fördelar med tillfällig uthyrning av tomma lokaler:
HÅLLBARHET – Alla fler verksamheter arbetar mer eller
mindre aktivt med hållbarhet idag. Inom fastighetsvärlden
ligger naturligt ett fokus på energieffektivisering. Det finns
dock också ett intresse av att minska antalet vakanta lokaler ur ett resursanvändningsperspektiv, och möjligheten
att göra det genom att samtidigt bereda plats i den centrala staden för grupper som annars har svårt att konkurrera
ekonomiskt skapar också en social dimension. Systematiskt
upplåtande av vakanta lokaler kan också vara en strategi
för offentlig sektor att gynna kulturliv, integration och företagande.
GOTT INTRYCK / TILLSYN – Tomma lokaler ger ett tråkigt
intryck som kan smitta av sig på omgivningen. Detta är en
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stark orsakt till att många centrumbolag kontaktar Pop-up
butiker för att fylla tillfälligt tomma affärsbutiker. I vissa områden kan en tom lokal innebära en ökad risk för inbrott
eller skadegörelse. Att tillfälliga verksamheter kan se till lokalen kan vara en stark motivation, något som också är affärsidén bakom flera europeiska bolag som förvaltar vakanta fastigheter, som exempelvis Camelot i Storbrittanien.7
INTÄKTER – Ekonomiska incitament är starka drivkrafter.
De är dock som störst när en hyresgäst betalar för yta de
inte använder och därför vill samutnyttja eller hyra ut i andra hand, som i situation 3 (sid 9). En vakant lokal innebär
en kostnad för fastighetsägaren men ersättningen från
en tillfällig hyresgäst under en kort tid blir ofta marginell i
sammanhanget.
PR – Genom att associeras med intressanta verksamheter,
fenomen eller platser kan den egna verksamheten gynnas
på olika sätt. Pop-up operan som tillfällig hyresgäst gjorde
att fastighetsförvaltaren Convistas lokaler blev omskrivna i
media.8
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Aspekter att tänka på vid korttidsuthyrning:
BESITTNINGSRÄTT – Även om besittningsskyddet kan förhandlas bort finns i lagen en definition av korttidsuthyrning.
Enligt jordabalk kap. 12 Hyreslagen §56 gäller inte särskilda bestämmelser kring lokaler, så som besittningsrätt, om hyresförhållandet upphör innan det varat längre än nio månader i följd.9
MOMS – Enligt mervärdesskattslagen kap. 3 § 2 är upplåtelse av rättigheter till fastigheter inte momspliktigt10 men
en fastighetsägare kan ansöka om frivillig skattskyldighet
för moms för att kunna dra av moms på investeringar som
görs i fastigheten. I mervärdesskattelagen, kap. 3 §3, finns
dock ett krav på att lokalen ska hyras ut för stadigvarande
användning för att den frivilliga skattskyldigheten ska gälla. Detta har begränsat möjligheten för tillfällig uthyrning
då fastighetsägare inte vill riskera sin skattskyldighet. I en
dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HDF) den sjätte
november 2015 fastställdes att kravet på stadigvarande användning anses vara uppfyllt om fastighetsägarens – inte
hyresgästens – avsikt är att kontinuerligt hyra ut en lokal.
Därför blir inte själva hyrestiden avgörande.11 Denna dom
kan sägas öppna dörren för korttidsuthyrningar. Det är
dock fortfarande så att korttidshyresgästen och eventuella
andrahandshyresgäster måste vara registrerad för moms.
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THE NOMAD INN - FASTIGHETSÄGARPERSPEKTIVET
Det kommunala fastighetsbolaget Higab i Göteborg
var de som gjorde pilotprojektet The Nomad Inn möjligt. De deltog i piloten genom att upplåta sammanlagt tre annars tomma lokaler under projektets gång
samt genom att diskutera och utvärdera projektet från
ett fastighetsägarperspektiv.
VÄRDE – Vid projektets slut lyfte Higab framför allt
fram fördelarna med tillsynen som kommer av att någon använde lokalen. Om något inte fungerar som det
ska i lokalen finns personer som märker det snabbt och
meddelar fastighetsägaren. En tom lokal där ingen rör
sig löper i sig också större risk för inbrott eller skadegörelse. I den första lokalen var fastigheten i princip
tom och vi kunde varna när obehöriga hade tagit sig
in i byggnaden.
KOSTNADER – Inför pilotprojektet uppskattade Higab sina löpande kostnader för vakanta lokaler till ca
500 kr/kvm/år. Tanken var att utvärdera en ekonomisk
kalkyl som byggde på just en kostnadstäckande hyra
och detta blev den hyra The Nomad Inn betalade ex-
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klusive fastighetsskatt som tillkom. Pilotprojektets
budget räknade dock med lokaler med en viss yta och
därför enades vi i projektets avsiktsförklaring om ett
hyrestak i förhållande till yta (om en lokal de kunde
erbjuda var något större än vi räknat med användes
taket som hyressättning). Hyran på 500 kr/kvm/år inkluderade även el, vatten, värme, sophantering och 10
nycklar. Kostnaden kan jämföras med 2250 kr/kvm/år
som fastighetsanalysbolaget Newsec uppskattar att
kontor i centrala Göteborg ligger på i genomsnitt.12
ORO – Johan Carlsson affärsområdeschef på Higab
upplevde inga direkta orosmoment under projektet.
Det var viktigt att ha bra och tydliga avtal som avsiktsförklaring och de faktiska hyresavtalen. Higab, liksom
de flesta fastighetsägare, har standardavtal som fungerade bra även för denna typ av verksamhet då det
egentligen inte skiljer sig på andra punkter än just den
korta tiden. Vår förkunskap om förutsättningar som
momsproblematik bidrog också till tillit och upplevd
seriositet.
En förutsättning var att The Nomad Inn endast skulle
ta in användare som var registrerade för moms, för att
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inte äventyra Higabs frivilliga momsplikt. Under projektets gång hade vi dock kontakt med handläggare
på Skatteverket som gav oss en tolkning av tidigare
förhandsbesked och kunde peka på en mängd aspekter som gjorde att vi kunde tolka vår flextjänst som ett
erbjudande av en mötesplats och inte andrahandsuthyrning av yta. Med den tolkningen fick vi också godkänt av Higab att öppna flextjänsten för icke-momsregistereade användare.
MERARBETE – För oss var det arbete Higab gjorde
ovärderligt. Vår kontaktperson tittade på vakanslistor
och föreslog oss lämpliga vakanta lokaler och hjälpte
sedan till att förmedla kontakt med ansvarig uthyrare. Enligt Higab påverkar konjunkturen på fastighetsmarknaden hur villiga de är att lägga tid och resurser
på dessa typer av uthyrningar. Det är framförallt under perioder med högre vakanstal och låg efterfrågan
som de internt har en person som aktivt arbetar med
att hitta nya hyresgäster, medan verksamhetens fokus
framförallt ligger på förvaltning under perioder med
förhållandevis få vakanser och hög efterfrågan, som
under pilotprojektet.
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DRIFT
Hur skapas kopplingen mellan lokalerna och de som behöver dem? Nyttjandet av tillfälligt tomma lokaler kan
organiseras på flera olika sätt beroende på målgrupper,
deras förutsättningar och vilka drivkrafter som styr.
Kommunen som själva både äger och nyttjar många lokaler samtidigt som de har ett samhällsnyttigt uppdrag skulle
kunna vara en samordnande och förmedlande aktör. De
har också redan en viss förmedling av sina egna lokaler. Ett
annat alternativ är att tillfälligt tomma lokaler integreras i
befintliga förmedlingstjänster som Workaround.13 Större
fastighetsbolag med många lokaler skulle också själva kunna organisera korttidsanvändningen av sina egna lokaler.
I nuläget är intresset av det hos fastighetsägare och kommun dock svalt.
Andra alternativ är att användarna genom att bilda en förening själva organiserar sitt eget sammanhang, som Kompani 41514 i Kviberg, eller att en extern aktör kommer in som
mellanhand, som i fallet med The Nomad Inn. Självorganisering kräver en viss kontinuitet bland användarna och att
tillräckligt många användare har tid för att sköta administrationen det innebär. En extern aktörs engagemang ställer istället högre krav på ekonomisk lönsamhet och tydliga
avtal om ansvarsfördelning mellan parterna.
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THE NOMAD INN – DRIFT
För pilotprojektet The Nomad Inn var förutsättningen att föreningen GapActors fanns som en mellanhand mellan fastighetsägaren Higab och användarna.
GapActors tog ansvar för vad som hände i lokalen genom ett vanligt hyresgästavtal och hade en försäkring
för lokalen och verksamheten. GapActors tog också
den ekonomiska risken med att inte få tillräckligt mycket intäkter från användare för att täcka kostnaderna,
även om pilotprojektet också hade extern finansiering.
Under pilotprojektet flyttade verksamheten tre gånger
med 2-3 månaders mellanrum, för att hinna prova momentet att flytta mellan lokaler inom pilotprojektets
tidsram. Ingen av lokalerna hade dock en ny hyresgäst
redo när The Nomad Inn flyttade ut trots den höga efterfrågan på lokaler.
Pilotprojektets ekonomiska ramar skiljer sig lite från
en långsiktig affärsmässig situation i flera avseenden.
Flyttarna skedde oftare. Det fanns en uppstartsfas de
första månaderna när få använde tjänsten för att det
var så nytt, och en slutfas de sista månaderna när osä-
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kerheten kring framtiden gjorde det svårare att locka
nya användare.
Kalkylen till höger är beräknad utifrån pilotprojektets
kostnader, men omräknat till ett exempel som flyttar
efter sex månader och har en något större lokal och
fler skrivbord i lokalen än pilotprojektet. Kalkylen baseras på bibehållen hyresnivå på 500kr/m2/år, vilket
var hyresvärdens uppskattade kostnad för en tom lokal. Beläggningen är beräknad till 2,5 flexplatser/skrivbord även om pilotprojektet indikerade att det skulle
kunna vara högre utan att det blev för trångt. Det är
svårt att få till 100 % beläggning och beräkningen utgår därför från 90 % beläggning
Arbetstiden för drift räknas till ca 80 h/mån men är här
inte inlagd som en ekonomisk kostnad eftersom det
beror på om driften görs mot ekonomisk ersättning eller ej. De dryga 4200 kr som är över täcker inte en rimlig
ersättning för den arbetstiden, men om verksamheten
skalas upp till ungefär dubbel storlek och ökar beläggningen till 3 flexplatser/ skrivbord visar våra kalkyler
ett överskott som kan täcka ersättning för arbetstid då
arbetsiden inte förväntas öka i samma proportion.

34

GapActors ekonomisk förening

DRIFTSBUDGET I SEK/MÅNAD
6 mån i samma lokal på 300
kvm med 20 skrivbord

KOMMENTAR

INKOMST / UTGIFT
sek/mån

Fast plats

10 platser à 1 000 kr,
90 % beläggning

+ 9 000 kr

Flexplats

25 platser à 600 kr,
90 % beläggning

+ 13 500 kr

Lokalhyra

500 kr/m2/år

-12 500 kr

Annonsering

digitala annonser

- 213 kr

Hemsida

domän+webhotell

- 33 kr

Öppet hus/After work

ca 1 event /3 mån

- 181 kr

månadskostnad

- 700 kr

HYROR

MARKNADSFÖRING

DRIFTSKOSTNADER
Internet
Postbox
Försäkring
Förbrukningsmaterial
Fika

- 165 kr
Företagsförsäkring

- 170 kr

köks- toalett- och
städmaterial

- 133 kr

kaffe, te + veckofika

- 1 000 kr

nyckelkopior,
lampor

- 192 kr

ca 6h mån

- 368 kr

15 000 kr/ 6 mån

- 2 500 kr

Lokalspecifika kostnader
Städ
FLYTTKOSTNADER
Flyttjänst

595 kr/ 6 mån

- 99 kr

22 500 kr - 18 254 kr

+ 4 246 kr

Installationsavgift internet
TOTAL
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SUMMERING
VAD KRÄVS? – Fastighetsbolagen måste tycka att tillfälliga uthyrningar är intressanta och för det behövs kunskap.
De behöver antingen tillgängliggöra vakanslistor och kontaktpersoner eller internt sammanställa lokaler möjliga
för tillfällig uthyrning och kommunicera dessa till en förmedningstjänst, en verksamhet som The Nomad Inn eller
enskilda verksamheter som är i behov av en tillfällig lokal.
En sådan mellanhand som The Nomad Inn måste antingen
delfinansieras av en organisation med ansvar för målgruppen eller ha en tillräcklig skala för att bära en administratörstjänst, en nyckelperson i sammanhanget.
VAD BEHÖVER FÖRÄNDRAS? – Den nya tolkningen av
momslagstiftningen har verkligen underlättat tillfällig uthyrning, men en tydligare beskrivning av var gränsen går
mellan en mötesplats och andrahandsuthyrning behövs.
Det är viktigt att kunna erbjuda plats även till dem som inte
är registrerade för moms. För detta krävs antagligen ett förhandsbesked från Skatteverket, eller en tydligare skrivning
i momslagstiftningen.
En mängd praktiska aspekter underlättar tillfälligt nyttjande. Internet är en viktig komponent för många verksamheter. Idag är det internetanslutning som kräver mest framförhållning inför en inflytt i en tillfälligt tom lokal, därför
behövs teknik och tjänsteutveckling för kortare ställtider
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och mer tydlighet. Nycklar och lås är en annan viktig aspekt
där nyare fastigheter ofta har elektroniska lösningar med
möjlighet att ge och stänga behörigheter digitalt medan
äldre fastigheter med fysiska nycklar innebär en hög kostnad om ett större antal personer under kort tid ska ha tillträde till lokalen. En verksamhet som The Nomad Inn måste
vara redo att hantera olika tomma lokalers varierande skick
och utrustning. Fastighetsbolaget Vasakronan utvecklar
ett koncept kallat Smart och klart där de har flyttat ansvarsgränserna för utrustning och inventarier och hyr ut lokaler
som är färdiga och utrustade för kontorsarbete. Dessa gör
korttidsuthyrning enklare då tidsödande och kostsamma
flyttar av inventarier kan undvikas. Här kan också utveckling av mobila möbler underlätta, med potential att integrera belysning, akustik och identitet i lätta moduler.
VILKEN KUNSKAP BEHÖVS? – Det behövs en medvetenhet om att vakanta lokaler finns och att de utgör en resurs.
Att uthyrning är möjlig utan extra besvär och att behov av
tillfälligt tomma lokaler finns hos en mängd personer och
organisationer. Det behövs fler goda exempel och fler som
kan berätta om sina erfarenheter.
Något av detta vill vi bidra till med denna rapport och hoppas
därför att du som läsare finner den intressant, att du hör av
dig med frågor och vill utforska tillfälligt nyttjande vidare.
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Definitioner
THE NOMAD INN – Ett co-working space som under pilotprojektet 2016 - 2017
förflyttade sig mellan tre olika lokaler.
GAPACTORS – GapActors ekonomisk förening, som drev pilotprojektet av The
Nomad Inn.
ANVÄNDARE – Den som nyttjar en Fast plats eller Flexplats hos The Nomad Inn.
En förening eller organsation som nyttjar en fast- eller flexplats räknas som en
användare, även om föreningen består av flera personer.
FAST PLATS – En avtalsform där användaren får ett eget specifikt skrivbord.
Användaren kan lämna saker på skrivbordet och ingen annan kommer att
använda det.
FLEXPLATS – En avtalsform där användaren, varje gång hen kommer till The
Nomad Inn väljer ett ledigt flexskrivbord eller annan plats som den vill använda
för dagen. När användaren lämnar platsen för dagen ska skrivbordet tömmas på
alla saker.
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Tom kontorslokal på Fjärde Långgatan
i Göteborg. Den tredje lokalen The Nomad Inn nyttjade där också verksamheten fortsatte i ny regi efter pilotprojektets slut.

Tänk dig att...
...du får packa din lunchlåda och gå hemifrån på morgonen,
till ett professionellt sammanhang som inspirerar och hjälper
dig att fokusera.
...du kan göra något du själv
vill göra i ett sammanhang med
andra som också gör det.
...grannfastigheten som stått
mörk och otrygg plötsligt blir
full av aktivitet och kreativitet.

Det kan ske i tillfälligt tomma
42
lokaler.GapActors
Detta är
ekonomisk
The Nomad
förening
Inn.

