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Abstract 

In order to highlight the changes in the real estate market this thesis has examined rental 

agreements for physical stores in Uppsala municipality. The purpose of this report was to 

clarify if and how the design of the rental agreements has amended over time, examine which 

parameters that have influenced the design and study the rental development. The parameters 

that have been examined regarding the impact on agreement design were e-commerce, 

business cycles and sustainability. About 500 rental agreements were analysed, interviews 

were conducted with real estate owners and tenants as well as databases containing 

information about the real estate market were investigated.  

 

The analysis showed that the turnover based rent is the most frequent used rental form during 

the time period. The turnover based rent consists in numerous cases of a minimum rent which 

rarely is transcended. The conclusion also indicated that the use of rent free periods has 

increased and that e-commerce has yet not affected the rental agreements, evidence exists of a 

future impact. Indicators have been found that the rental development is affected by business 

cycle changes. The sustainability aspect has changed the behavior of tenants and real estate 

owners and today it appears an increasingly amount of green agreements.  
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Sammanfattning 

För att belysa de förändringar som sker på fastighetsmarknaden har denna uppsats undersökt 

hyreskontrakt för fysiska butiker i Uppsala kommun. Syftet med rapporten var att klargöra om 

och hur hyreskontraktsutformningen förändrats över tid, se vilka parametrar som har påverkat 

utformningen samt studera hyresutvecklingen. De parametrar som undersökts avseende 

påverkan på kontraktsutformningen var e-handeln, konjunkturförändringar och hållbarhet. 

Ungefär 500 hyreskontrakt studerades, intervjuer genomfördes med fastighetsägare och 

hyresgäster samt flera databaser innehållande information om fastighetsmarknaden 

undersöktes.  

 

Undersökningen visade att den omsättningsbaserade hyran är den mest använda hyresformen 

under tidsperioden. De omsättningsbaserade hyrorna består i de allra flesta fall av en 

minimihyra som sällan överskrids. Undersökningen visade även att användandet av 

hyresrabatter ökat samt att e-handeln ännu inte har påverkat hyreskontrakten men stöd finns 

för en framtida påverkan. Indikatorer finns för att hyresnivåutvecklingen påverkas av 

konjunkturförändringar. Gällande hållbarhetsaspekten har den förändrat hyresgästers och 

fastighetsägares beteende och det förekommer allt fler gröna avtal idag. 
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1. Inledning  

1.1. Bakgrund  

Svensk detaljhandel har under de senaste 20 åren haft en årlig tillväxt vilket bland annat kan 

bero på en ökad befolkning och högre inkomstnivåer (Invest Stockholm et al., 2017). 

Tillväxten för Sverige är därutöver avsevärt större än i övriga Europa. Flertalet butiker är idag 

lokaliserade i fysiska lokaler vilket gör att lokalfrågor och hyreskontraktsutformning har 

betydande inverkan på butiken och dess lönsamhet. Hyreskontrakt har generellt hög relevans 

för hyresvärdar och hyresgäster samt att det överlag finns en bred kunskapsgrund kring dem. 

Hyran i kontrakten baseras på typer av hyresformer som är väl etablerade och dessutom har 

sett lika ut under lång tid.  

 

Idag och under tidigare år har betydande förändringar inträffat på marknaden som exempelvis 

växande e-handel och ökat intresse för hållbarhet. Samhället i stort berörs av detta men även 

specifikt fastighetsmarknaden och detaljhandeln vilka tidigare har mött och kommer att ställas 

inför utmaningar i och med de förändringar som sker. Det saknas dock kunskap om hur dessa 

marknadsförändringar har påverkat utformningen vid nytecknande av hyreskontrakt under de 

senaste åren. Detta innebär att viktig information avseende fastighetsmarknaden inte finns 

sammanställd.  

 

På grund av butikernas nuvarande och kommande utmaningar har hyreskontrakt för dessa 

valts att studeras. En granskning har genomförts av kontraktsutformningen samt vilka faktorer 

som kan ha påverkat denna. De parametrar som har undersökts är e-handeln, 

konjunkturförändringar och hållbarhetsaspekten. Dessa har valts ut på grund av att e-handeln 

är en allt större konkurrent till de fysiska butikerna, konjunkturförändringar påverkar 

ekonomin i samhället samt att hållbarhet har fått en ökad betydelse. Området som har 

granskats är Uppsala kommun som enligt WSP (2017) har haft en god ekonomisk tillväxt 

under de senaste åren. Med avseende på dess positiva utveckling är det av intresse att studera 

staden. Studien baseras på litteraturstudier samt intervjuer av fastighetsägare och hyresgäster. 

Utöver detta har analys av data från databaser samt granskning av ungefär 500 hyreskontrakt 

från två stora fastighetsägare genomförts.  

 

1.2. Syfte och frågeställning 

Syftet med rapporten är att undersöka om och hur hyreskontraktsutformningen förändrats över 

tid, se vilka parametrar som har påverkat utformningen samt studera hyresutvecklingen. Målet 

med rapporten är att få ökad förståelse samt kännedom för vad som har inverkan på 

hyreskontrakten och valen som görs gällande deras utförande, då det idag saknas information 

gällande framför allt svenska hyreskontrakt och hur de påverkas av samhällets utveckling.  

 

Frågeställningarna som ska besvaras är följande:  

• Hur har kontraktsutformningen förändrats över tid och vilka parametrar har påverkat 

detta?  

• Hur ser fördelningen ut gällande användningen av hyresformerna?  

• Vilka hyresformer är aktuella idag?  
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1.3. Disposition 

Kapitel 2, Teoretisk referensram: 

Presenterar tidigare forskning inom området samt allmän teori kring hyreskontrakt och olika 

hyresformer. En beskrivning av hyresnivåförändringar görs samt av hur faktorerna hållbarhet, 

konjunkturförändringar och e-handeln kan ha påverkat hyreskontrakten. Vidare analyseras 

användandet av hyresformerna och hur det förändrats.  

 

Kapitel 3, Metod: 

Beskriver de kvalitativa och kvantitativa metoder som tillämpats samt redogör för 

intervjuprocesserna, dataanalysen och sökandet efter litteratur. 

 

Kapitel 4, Resultat:  

Presenterar resultat från intervjuer samt databasanalyser. Från databasanalyserna beskrivs 

bland annat användandet av hyresformer idag och senaste åren, hur hyresformerna har 

förändrats och hur hyresnivåerna har varierat under tidsperioden. I resultatet från intervjuerna 

redovisas fastighetsägare och hyresgästers syn på dessa frågor.  

 

Kapitel 5, Diskussion: 

Diskussion förs avseende de resultat som erhållits från litteraturstudierna, databasanalysen 

samt intervjuerna och undersöker eventuella samband. Resonerar huruvida e-handeln, 

konjunkturen och hållbarhet har haft en inverkan på hyresutformningen.  

 

Kapitel 6, Slutsats: 

Sammanfattning från diskussionen avseende de slutsatser som dragits från resultatet.  

 

1.4. Avgränsningar  

För att det ska vara möjligt att analysera hyreskontrakten har avgränsningar i arbetet gjorts. 

Studien baseras som tidigare nämnts enbart på butikslokaler samt hyreskontrakt i Uppsala. 

Tidsperioden som studeras avser åren 2007 till 2017. Detta för att få ett tillräckligt intervall 

där tydliga förändringar ska kunna identifieras. De hyreskontrakt som granskas avser butiker 

som är lokaliserade i köpcentrum samt i fristående butikslokaler.  
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2. Teoretisk referensram  

2.1. Butikshyror 

Hyra är den ersättning som en hyresgäst betalar till hyresvärden för att nyttja hela eller delar 

av hus, enligt 12 kap 1 § JB (SFS 1970:994). Samma begrepp används för bostäder samt 

lokaler. Hyran betalas vanligtvis enligt Lind och Lundström (2009) periodvis samt i förskott. 

Utformningen av hyreskontrakt kan skilja sig kraftigt åt med avseende på hyreskontraktets 

längd och hyrestyp. I Sverige är det mest förekommande med korta hyreskontrakt på tre till 

fem år medan det exempelvis i Storbritannien är mer förekommande med långa hyreskontrakt 

som sträcker sig över tjugoårsperioder. Löfvenberg (2016) menar att det idag är betydligt 

vanligare med kortare och mer flexibla hyreskontrakt än det förr standardiserade långa och 

säkra hyresavtalet.  

 

Det brukar talas om fem huvudtyper av hyresutformningar men för butiker är enligt intervjuer 

med Vasakronan samt Steen & Ström (Lokalguiden, 2014) dessa mest förekommande: fast 

hyra, indexbaserad hyra och omsättningsbaserad hyra. För de hyror som har rörlig hyra 

baserad på omsättningen eller index kan det avtalas om exempelvis hyrestak (Lind & 

Lundström, 2009) vilket innebär att hyran inte kan stiga mer än till ett visst belopp.  

 

2.1.1. Hyrestyper 

Fast hyra är den mest enkla hyrestypen och innebär att hyresgästen betalar samma belopp 

under hela hyresperioden (Lind & Lundström, 2009). Fördelen med fast hyra är att 

incitamenten är höga för hyresgästen att utveckla sin verksamhet och öka sina intäkter då 

hyresgästen får behålla överskottet. Detta incitament finns exempelvis inte vid en 

omsättningsbaserad hyra. Hyrestypen är enligt Lind och Lundström (2009) framför allt vanligt 

förekommande vid uthyrning av kontorslokaler men används även för butikslokaler. 

 

En hyra som baseras på index innebär att hyran är uppdelad på en bashyra och en rörlig del. 

Enligt Geltner och Miller (2001) utgår den rörliga delen från ett indextal, exempelvis 

konsumentprisindex (KPI). Delen kan avse totala hyresbeloppet eller enbart en mindre andel. 

För att hyran ska få baseras på ett index gäller att hyreskontraktet enligt 12 kap 19 § 3 st. JB 

(SFS 1970:994) måste vara tecknat för en bestämd tid, som minst tre år. För att hyresvärden 

ska kunna behålla fastighetens marknadsvärde används ofta indexbaserade hyror då dessa i 

det långa loppet ser till att hyrorna justeras efter marknaden.  

 

Omsättningsbaserad hyra innebär enligt Lind och Lundström (2009) att hyran utgår från den 

omsättning hyresgästens verksamhet har. Vanligtvis brukar kontraktet innehålla en så kallad 

minimihyra och takhyra. Minimihyra innebär att hyran inte kan reduceras i obegränsad 

utsträckning. Därför har hyresgästen tillsammans med hyresvärden kommit överens om en 

minsta möjlig hyra. Att använda en minimihyra samt takhyra skapar enligt Wolfe (2017) en 

trygghet hos både hyresgästen och hyresvärden. Detta eftersom hyresgästen är medveten om 

att hyran har ett maxbelopp samtidigt som hyresvärden säkrar en minsta möjlig intäkt. Det 

finns även en hyrestyp som kallas rak omsättningsbaserad hyra där hyresgästen inte betalar 

någon minimihyra utan totala hyran baseras på omsättningen. Omsättningsbaserad hyra 
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förekommer enligt Wolfe (2017) mestadels i hyreskontrakt för butikslokaler belägna i 

köpcentrum. Colliers International (2015) hävdar i en butiksrapport att rak omsättningshyra är 

vanligt förekommande för ankarhyresgäster. Dessa är hyresgäster som har hög 

besöksfrekvens, stor dragningskraft och med sin närvaro bidrar till köpcentrumets omsättning. 

En fördel med hyrestypen är att fastighetsägare och hyresgäster delar på risken vilket gör att 

lokalen blir mer attraktiv för flertalet hyresgäster. En nackdel för fastighetsägaren om ingen 

minimihyra avtalats är att risken för utebliven hyresinbetalning tillkommer. Enligt Wheaton 

(2003) bidrar en omsättningsbaserad hyra till ett förstärkt incitament för hyresvärden att öka 

hyresgästens försäljning. Därför har fastighetsägarna i dessa fall alltid hyresgästens intresse i 

åtanke när de utökar, ändrar eller förtätar ett köpcentrum.  

 

Utöver dessa hyrestyper finns det även två varianter av hyror avseende tilläggskostnader som 

kallas varmhyra och kallhyra (Boverket, 2013). I varmhyran är kostnader för värme- och 

varmvatten inkluderade. Till skillnad från varmhyran betalas endast de faktiska kostnaderna 

för förbrukningen vid en kallhyra. Enligt en studie av Bröms och Wahlström (2008) där 

kartläggning genomförts av el- och värmeanvändning för bostäder och lokaler visas att det för 

butiker är mest förekommande med kallhyror. I jämförelse med andra länder menar Invest 

Stockholm et al. (2017) att fastighetsägaren i Sverige bekostar en större del av drift- och 

underhållskostnaderna än internationellt. Generellt brukar hyrorna idag inkludera värme och 

vatten men inte elektricitet. Det är även vanligt att hyran inkluderar städning av gemensamma 

utrymmen och snöröjning. Överlag är enligt Lind och Lundström (2009) serviceåtagandet för 

svenska fastighetsägare omfattande och kompletteras ofta med andra kringtjänster avseende 

service från andra fristående leverantörer. Exempel på sådana är städning, 

receptionsbemanning eller catering. Hyresgästen kan då skriva ett ramavtal med hyresvärden 

där denne själv kan beställa vilka tjänster som ska ingå. 

 

2.1.2. Olika tjänster och rabatter 

För att öka attraktiviteten hos butikslokalerna kan hyresvärden använda sig av olika 

tillvägagångssätt. En sådan metod är att hyresrabatter upplåts till hyresgästen. Det innebär att 

under hyrestidens gång kommer vissa perioder vara hyresfria eller subventionerade avseende 

hyran. Ett ytterligare exempel är att hyresvärden kan bidra till hyresgästanpassningar för 

lokalen (McAllister & Tarbert, 1999) eller betala för flyttkostnader (Gustafsson, 2017). Varför 

hyresvärdar använder sig av dessa medel istället för att avtala om en lägre hyra är bland annat 

enligt Geltner och Miller (2001) för att underlätta ekonomiskt för hyresgästen. Dennes 

verksamhet genererar normalt under de första månaderna lägre intäkter, exempelvis på grund 

av iordningställande av lokal. Ytterligare en anledning är att det finns ett visst värde i att 

hemlighålla den faktiska hyran som hyresgästen betalar för andra hyresgäster samt efterfrågan 

på fastigheten. Detta för att avtalade hyran kan skilja sig markant från den som betalas om 

hyresrabatterna är omfattande. Vanligtvis tecknas hyresrabatten i början av 

hyreskontraktstiden men kan även ges under andra tidpunkter i kontraktet (Oak Investment 

Management Group, 2013). 

 

Överlag finns det begränsad information gällande hur användandet av hyresrabatter ser ut för 

den svenska butikshyresmarknaden. Generellt saknas uppgifter avseende hur frekvent 
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förekommande de är, storlek och för hur lång tidsperiod rabatten gäller. Det finns dock mer 

kunskap och sammanställning i exempelvis Storbritannien där det enligt Fitzgerald och 

Reynolds (2015) är standard med en tre månaders lång hyresrabatterad period för 

butikshyreskontrakt. Enligt MSCI, BPF och BNP Paribas Real Estate (2017) varar ungefär  

87 % av hyresrabatterna i Storbritannien mindre än 12 månader samt att cirka 30 % av dessa 

fortlöper under maximalt fyra månader.  

 

2.1.3. Förändring av hyresform 

Detaljhandelsbranschen har en mindre homogen fördelning avseende vilken typ av hyresform 

som är mest förekommande och användandet av hyresformer har varierat något under de 

senaste tio åren. Enligt en undersökning av Handelns Utredningsinstitut 2009 (refererad i 

SOU 2017:33) utreddes vilken typ av hyresform som de svarande butikerna hade, totalt deltog 

560 butiker. Resultatet visade att cirka 80 % använde hyresformen omsättningsbaserad hyra, 

15 % fast hyra och 5 % annan hyresform. Enligt intervjuer med representanter från 

Vasakronan och Steen & Ström i Lokalguiden (2014) har den omsättningsbaserade 

hyresformen fått alltmer frekvent användande vid nytecknande av kontrakt. Den mest 

förekommande hyresformen anses vara omsättningsbaserad hyra kombinerad med en 

minimihyra.   

 

Dagens Handel (2013) menar istället på att användandet av den omsättningsbaserade hyran 

idag är på väg att försvinna då den förlorat sin tydlighet i och med den ökande e-handeln. Det 

förespråkas att en minimihyra kommer att ersätta den omsättningsbaserade hyran helt. Det 

råder dock något delade meningar om detta då Statens offentliga utredningar (2017:33) i en 

utredning om uthyrning av lägenheter redogör att hyresavtal som innehåller 

omsättningsklausuler successivt har blivit allt vanligare. Sedan 1990-talet och idag är 

hyresformen vanligt förekommande, framför allt för butiksaktörer i centrumanläggningar och 

köpcentrum. Detta stärks av Invest Stockholm et al. (2017) vilka hävdar att nytecknade 

butikshyror idag generellt är omsättningsbaserade med en minimihyra som är indexerad enligt 

KPI. Davidson (2017) förordar däremot att hyresformen indexering blivit alltmer vanlig för 

hyresgäster inom detaljhandeln. Detta talar för Dagens Handels (2013) resonemang om 

omsättningsbaserade hyrans eventuellt minskade användning. För butiker som enbart tecknar 

kortare kontrakt och som inte har ett finansiellt starkt och beprövat varumärke skrivs idag ofta 

kontrakt som antingen baseras på en fast eller omsättningsbaserad hyra (Löfvenberg, 2016). 

Detta förekommer exempelvis för pop up-butiker.  

 

Enligt Colliers International (2015) är det för Central- och Östeuropa vanligt att de mindre 

butikshyresgästerna som avtalat om hyreskontrakt med omsättningsbaserad hyra betalar en 

högre minimihyra än de större hyresgästerna. Ankarhyresgästerna betalar i köpcentrum 

vanligtvis ingen minimihyra utan har enbart en rak omsättningshyra. Detta bekräftas av 

Wheaton (2003) som menar att större attraktiva butiker betalar en lägre fast del men högre 

procentuell andel och motsatsen för de mindre. Colliers International (2015) hävdar att detta 

kan ses som oskäligt då anpassningen utifrån omsättning och allmänekonomiska läget för de 

mindre hyresgästerna ej är densamma. Skillnaden mellan de mindre hyresgästerna och 

ankarhyresgästernas hyror varierar för olika marknader. Detta beror enligt Colliers 
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International (2015) på vilken roll ankarhyresgästen spelar för köpcentrumets attraktivitet. 

Även om minimihyran för en ankarhyresgäst är märkbart låg finns det en anledning då ägaren 

till köpcentrumet inte vill att denne ska försvinna och därmed minska attraktiviteten hos 

centrumet. Det gör att dessa hyresgäster får ett gott förhandlingsläge.  

 

2.1.4. Hyresnivåer 

Sveriges fastighetsbestånd utgör en signifikant del av landets ekonomi då enligt Gustafsson 

(2018) det totala värdet på detaljhandelsfastigheterna 2017 uppskattas till 500–1 000 miljarder 

kr medan BNP uppgick till 4 604 miljarder kr 2017 (SCB, 2017). På grund av detta finns det 

enligt Rose (2017) en tydlig koppling mellan det ekonomiska läget och förväntade värdet på 

hyresnivåer för detaljhandelslokaler. När det gäller attraktiviteten för lokaler och deras 

lokalisering finns det A-, B- och C-lägen. Enligt Objektvision är dessa graderingar en 

bedömning av området och dess dragningskraft vilket därmed påverkar hyresnivån. A-lägen 

är mest attraktiva samt har högst efterfrågan och hyra. De är belägna vid gator med hög 

genomströmning och stort kundunderlag. Det finns överlag mycket kringservice och goda 

kommunikationer. B-lägen innebär både lägre genomströmning och hyror. Det lämpar sig ofta 

att använda bil till sådana områden vilket gör att en annan typ av handel ofta lokaliseras där. 

C-lägen avser de områden som är belägna utanför centrum. Här söker generellt kunden upp 

butiken för ett specifikt ärende snarare än genomför ett spontanbesök. 

 

Framtida marknadsriktningar avseende hyresnivåer har bedömts av Jadevicius och Huston 

(2017) genom att mäta varaktigheten av brittiska kommersiella fastighetscykler. Mätningarna 

är baserade på MSCI All Property Rental Index för Storbritannien vilket är ett index som 

beskriver hyresutvecklingen. Resultatet var att den genomsnittliga perioden för en hyrescykel 

varade i ungefär åtta år med en genomsnittlig fyra till fem år lång period mellan 

vändpunkterna. Med dessa slutsatser finns det belägg för att en förändring kan komma att ske 

för den brittiska kommersiella hyresutvecklingen under 2016/2017. Jadevicius och Huston 

(2017) menar på att denna förändring sannolikt kommer att verka till och med 2020. 

Hyrestillväxten påverkas utöver cyklerna enligt Barkham (2012) även av fastighetens ålder. 

Tre faktorer som är viktiga att beakta är: teknik, funktion och läge. Ur teknisk synpunkt 

kommer fastigheten att utsättas för slitage och påfrestningar samt gällande aspekten funktion 

kan utformningen av byggnaden vara felaktig för dess nuvarande användningsområde. 

Avseende läget varierar hyresgästernas preferenser vid lokalisering vilket gör att fastigheten 

kan bli mindre eller mer attraktiv beroende på de nuvarande trenderna.  

 

2.2. Faktorer som påverkar hyreskontraktsutformning   

2.2.1 E-handeln 

Under senare tid har en ny typ av handel vuxit sig stor, den elektroniska handeln benämnd 

som e-handeln. Enligt NE definieras e-handel som varor och tjänster som kan handlas på 

internet. I en rapport av HUI Research på uppdrag av Svensk Handel (2018) beskrivs  

e-handelns växande påverkan på de fysiska butikerna och deras omsättning. Detta eftersom 

omsättningen för e-handeln har stigit med 20 % varje år under perioden 2004–2017. 

Förändringen syns tydligt i Figur 1 där omsättningen för e-handelsbutikerna illustreras för de 
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senaste åren (Postnord, 2018). Enligt HUI Research (2018) kan omsättningstillväxten ställas i 

relation till hela handeln som istället vuxit med cirka 4 % varje år. Den ökade digitaliseringen 

har medfört att köpresan ofta börjar digitalt, oavsett om köpet sedan sker digitalt eller i fysisk 

butik. HUI Research (2017) menar på att e-handelns framväxt kan leda till högre konkurrens, 

hårdare prispress, ökad transparens och minskande marginaler. Detta leder till att lönsamheten 

för företagen kan minska på grund av de lägre marginalerna. I huvudsak är det de mindre 

företagen som påverkas då de behöver minska kostnaderna eller sälja en större mängd varor. 

Detta har de större företagen överlag bättre kapacitet till att klara av. Därutöver öppnar  

e-handeln upp för en globaliserad marknad med gränslös handel vilket märktes tydligt då 

2015 bestod 6 % av svenskarnas konsumtion av utlandsköp. HUI Research (2018) hävdar att 

trenden för de senaste decennierna har varit att omsättningen för e-handel, köpcentrum samt 

handelsområden utanför städerna har ökat i förhållande till traditionella butikshandeln i 

stadskärnorna och enskilda lägen. Etableringsviljan är dock idag försvagad för alla typer av 

lägen. Under de senaste sex åren har var tionde butik i sällanvaruköpshandeln avvecklats 

medan antalet e-handelsföretag har fördubblats.  

 

 
Figur 1 Tillväxt för e-handeln under senaste tio åren (Postnord, 2018) 

 

För att de fysiska butikerna ska kunna följa e-handelns tillväxt behöver enligt Sköld (2017) 

nya värden skapas. Detta kan innebära att handeln går från transaktionsdriven till 

upplevelsebaserad. Digitaliseringen har ändrat hur vi arbetar, umgås, handlar och lever våra 

liv. Det gör att konsumtionsmönstret ändras och de fysiska butikerna behöver möta detta 

genom att exempelvis ändra sin interaktion med kunder eller hur varor och produkter 

presenteras. För dagens konsumenter menar Rosenström (2016) att den personliga kontakten 

och hjälpen från butikspersonalen är väsentlig vilket gör att fysiska butikshandeln fortfarande 

har en stor konkurrensfördel. Det går dock att ifrågasätta om detta är en generationsfråga som 

kan komma att förändras eller om kommande generationer fortsättningsvis kommer att 

värdera personliga kontakten högt. Ytterligare en betydelsefull aspekt är önskan att få sin vara 

omgående vilket e-handeln idag inte kan konkurrera med. Dagens Fastighetsaktie (2018) 
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rapporterar att åsikterna kring de fysiska butikernas framtid skiljer sig kraftigt åt. Enligt Patrik 

Müller från intervju med Dagens Fastighetsaktie (2018) väntas butikerna bli mindre och färre.  

I samma artikel har Sara Rosengren intervjuats som hävdar att små centrum kan få en 

kraftigare tillväxt. Jens Levin besvarar dessa påståenden (Dagens Fastighetsaktie, 2018) 

genom att förutspå att butiksdöden är en myt och att det huvudsakligen är fastighetsbolagen 

som har utmaningar framför sig och inte butikerna. Annelie Gullström instämmer i detta då 

hon hävdar att butikerna i framtiden kan komma att användas som skyltfönster istället för 

handelsplats (Dagens Fastighetsaktie, 2018). Detta leder till att hyrorna därmed kommer att 

sänkas. Det har dock inte alltid rått oro bland butikerna kring e-handelns påverkan. Enligt 

Worzala och McCarthy et al. (2002) var detaljhandelsföretagen vid rapportens publicering 

obekymrade inför e-handelns påverkan. Företagen förmodade dock att det i framtiden kan 

komma att krävas mer flexibla hyresavtal samt att omsättningen för de fysiska butikerna 

förutspåddes sjunka i värde. 

 

För att möta förändringarna som sker idag menar Sköld (2017) att de fysiska butikerna 

behöver anpassa sig genom att exempelvis utveckla showrooms för e-handlare där 

konsumenterna får se produkterna innan de köps på nätet. Den nya trenden ställer därför andra 

krav på fastighetsägaren. Då fler varor och paket skickas kan exempelvis fastighetsägarna ta 

ansvar för transportsamordning eller utforma en plattformslösning där hyresvärden samlar 

information och tjänster om såväl parkeringsmöjligheter såsom avgifter. En större samverkan 

skulle därmed leda till vinster för både hyresgäst och hyresvärd. Ett butiksföretag som har 

gjort anpassningar efter e-handelns utveckling är sportbutiken Stadium (Brännström, 2017). 

Kunderna kan beställa varor som inte finns på plats från skärmar i fysiska butiken. Dessutom 

kan varorna skickas till valfritt postombud eller Stadium-butik och returer kan ske i både butik 

och via postombud oavsett hur köpet genomförts.  

 

På grund av skiftet från enbart handel i fysisk butik till att allt större del av handeln sker på 

internet anser Pariseault (2015) att detaljhandeln behöver förändra användandet av det 

omsättningsbaserade hyreskonceptet. Normalt baseras omsättningsbaserade delen av hyran på 

bruttoförsäljningen för butiken vilket tidigare varit en självklarhet gällande vad som ska ingå. 

Situationen idag är annorlunda då omsättningen inte enbart består av den fysiska butikens 

intäkter utan inkluderar även näthandelsförsäljningen. Den del av omsättningen som ska ingå i 

bruttoförsäljningen vid beräknande av omsättningsbaserade hyran är därmed idag mindre 

tydlig. Detta öppnar upp för förhandling mellan hyresgäst och hyresvärd. En faktor som 

påverkar denna är i vilken utsträckning som varan varit i kontakt med den fysiska butiken 

eller om köpet och omständigheterna kring det enbart verkat via internet. Överlag finns det 

enligt Pariseault (2015) fyra viktiga typfall för hur ett köp kan genomföras: 

 

1. Kunden köper en vara på internet med hjälp av en dator eller liknande i den fysiska 

butiken. Varan levereras sedan hem till kunden. 

2. Kunden köper hemifrån en vara från butikens hemsida och hämtar sedan varan i butik.  

3. Kunden besöker butiken och provar en vara. Kunden går sedan hem och beställer 

varan på internet och en leverans sker hem till kunden.  
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4. Kunden köper hemma en vara från butikens hemsida och får den sedan levererad till 

hemmet.  

 

Utöver dessa kan det förekomma fler varianter men ovanstående visar tydligt problematiken 

kring den traditionella användningen av omsättningsbaserad hyra i dagens  

e-handelsutveckling. Med allt detta i åtanke finns det enligt Marrison (2016) en viss 

sannolikhet att de omsättningsbaserade hyrorna för butikerna kommer att försvinna eller 

minska. Ett förslag på lösning som presenterats är att de omsättningsbaserade hyrorna formas 

om från att baseras på omsättningen till att utgå från besöksnivån i butikerna (Gallosti, 2015).  

 

På grund av näthandelns framväxt och allt högre omsättning kommer dessa e-handelsaktörer i 

viss mån ha ett behov av att synas på olika sätt i perioder menar Fredrik Bergström som 

intervjuats av Lokalguiden (2017). Specifikt vissa branscher kommer ha ett större behov vid 

särskilda tidpunkter. Exempelvis leksakshandeln som under december månad i framtiden 

troligen inte enbart kommer vilja finnas på nätet utan även i en fysisk butik. Till exempel i 

form av en pop up-butik. På grund av det periodvisa behovet av en fysisk butik tror Bergström 

(Lokalguiden, 2017) att pop up-butiker för näthandelsaktörerna kommer att bli alltmer 

förekommande. Detta innebär att den traditionella hyresgästen som är lokaliserad i samma 

butikslokal under flera år gradvis övergår till att istället efterfråga den mer flexibla 

butiksformen pop up-butik. Ytterligare ett exempel på ett sådant skifte är The Lobby som 

nyligen öppnades i Stockholm där butiker kan hyra 2–20 kvm stora butiksytor under en 

kortare period där fastighetsägaren står för butikspersonal och inredning (Engström, 2018). 

Tanken är att lokalen ska uppdateras varje månad med nya butikshyresgäster för att uppnå en 

mer attraktiv handelsplats med nya butiker.  

 

2.2.2 Konjunktur 

Bruttonationalprodukten (BNP) är den sammanlagda produktionen av varor och tjänster i 

landet och beskriver det ekonomiska läget för ett land kortsiktigt (NE). BNP har mellan 2007 

och 2017 enligt SCB (2017) stadigt ökat med en nedgång mellan åren 2008 och 2009 då 

finanskrisen ägde rum. Under 50-talet utgjorde detaljhandeln 33 % av BNP och år 2014 var 

motsvarande andel 17 % enligt Lennartsson (2014). En orsak till detta är att hushållens 

konsumtionsandel i detaljhandeln minskat historiskt sett. Från omkring 54 % på 50-talet hade 

år 2007 andelen konsumtion i detaljhandeln minskat till knappt 37 %. Enligt Barkham (2012) 

leder ökad konsumtion till hyresökningar i detaljhandeln och minskad konsumtion medför en 

avtagande hyrestillväxt. Till följd av den internationella lågkonjunktur som rådde mellan åren 

2009 och 2010 var tillväxttakten i detaljhandeln för både dagligvaruhandel samt 

sällanköpsvaruhandeln låg (Svenskt näringsliv, 2014). Sedan finanskrisen har tillväxtens 

främsta drivkraft för Sverige utgjorts av hushållens konsumtion. Denna sjönk kraftigt mellan 

åren 2010 och 2011 men vände och steg sedan från 2013 till 2015.  

 

En konjunkturcykel är i genomsnitt tre till åtta år och är en återkommande variation i 

ekonomisk aktivitet kring jämviktsnivån (Konjunkturinstitutet). Carlgren (2018) har granskat 

de konjunkturförändringar som verkat i Sverige under åren 2007 till och med 2017 med data 

från Konjunkturinstitutet, se Figur 2. I Figur 2 gestaltas konjunkturens kraftiga minskning 



 10 

under slutet på 2008 och under 2009. En upphämtning skedde sedan och vid 2010 var 

nivåerna stabiliserade till samma som innan finanskrisen. En mindre påtaglig 

lågkonjunktursperiod än föregående inträffade även under 2013 som mellan åren 2014 till 

2017 återställdes till nästan samma högkonjunktursnivå som innan.  

 

 
Figur 2 Konjunkturförändringar för Sverige under tidsperioden 2007 till 2017 (Carlgren, 2018) 

 

2.2.3 Hållbarhet 

Hållbar utveckling utgår från tre aspekter: ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. 

Ekonomisk hållbarhet betyder “läran om hushållning av knappa resurser” och det finns enligt 

KTH (2015 a.) flera olika definitioner. En av dessa är att ekonomisk hållbarhet är en 

ekonomisk utveckling som inte medför negativa konsekvenser för den ekologiska eller den 

sociala hållbarheten. Ekologisk hållbarhet innebär att produktionen av varor och tjänster inte 

får kompromissa med ekosystemets bärförmåga (KTH, 2015 b.). Vid kontraktsskrivning kan 

dessa hållbarhetsaspekter enligt Geltner och Miller (2001) tas hänsyn till med hjälp av att 

fördela kostnader för till exempel värme-, vatten och elförbrukningen mellan hyresgäst och 

hyresvärd. Hur fördelningen av kostnader görs definieras som varm- eller kallhyra vilket har 

förklarats mer ingående tidigare i rapporten. Beroende på vem som innehar ansvaret för att 

betala de löpande kostnaderna och att investera i energieffektiviseringsåtgärder kommer, om 

det är olika intressenter, det uppstå konflikter mellan dessa parter. Geltner och Miller (2001) 

menar även på att om kallhyra väljs ökar incitamenten för hyresgästen att vara varsam med 

förbrukningen av energin då de själva bekostar den mängd som förbrukas. Hyresvärdens 
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intresse i att investera i energieffektiva åtgärder minskar dock. Vid varmhyra sker motsatt 

effekt: hyresgästens incitament att minska energiförbrukningen sjunker. Avseende risk är det 

fördelaktigt för hyresvärden om merparten av de löpande kostnaderna betalas av hyresgästen 

då oförutsedda kostnader ej uppstår i samma omfattning. Detta ökar dock risken för 

hyresgästen. Tidigare intervjuer av ägare och brukare av lokaler utförda av Boverket (2013) 

visar på att olika fördelningar av löpande kostnader utgör en ökad svårighet för hyresgäster 

och fastighetsägare att finna incitament till att investera i energieffektiva åtgärder. Detta visas 

tydligt när exempelvis individuella mätningar sker av hyresgästernas förbrukning och 

kostnaden betalas av dem. Då får fastighetsägaren inte ta del av nyttan som tillkommer av 

investeringen.  

 

År 2012 beslutade EU (2014) om energieffektivisering i byggnader där fastighetsägare och 

byggherrar ska installera individuella mätare för energianvändningen som används till 

uppvärmning av värme, kyla och tappvarmvatten. Dessa ska mäta förbrukningen samt 

användningstiden. Detta för att enligt Boverket (2015) öka medvetenheten om användningen 

och ge incitament till hyresgästerna att minska konsumtionen. Åtgärden ska dock endast 

genomföras om det är kostnadseffektivt. Beslutet är också i linje med hyreslagstiftningen §19 

då det anses vara godtagbart att inte ha en bestämd hyra för lokaler i den utsträckning som 

individuell mätning av värme, kyla och tappvarmvatten bidrar till (Regeringen, 2014). Gröna 

avtal är ytterligare en metod som speglar hållbarhetsaspekten. Ett grönt avtal skapas när en 

grön bilaga bifogas till hyreskontraktet. Fastighetsägarna definierar gröna avtal som en tydlig 

beskrivning av hur ansvarsfördelningen ser ut mellan fastighetsägare och hyresgäst samt deras 

gemensamma ansvar. I avtalet beskrivs även åtgärder som ska genomföras för att minska 

miljöpåverkan. Enligt Fastighetsägarna Sverige (Silverfur, 2018) stiger idag intresset för 

tecknande av gröna hyresavtal i en jämn takt.  
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3. Metod 

3.1. Val av metod 

Studien har baserats på en jämförande analys av hyreskontrakt för butikslokaler, hyresnivåer 

samt konjunkturförändringar. Hyreskontraktsdata har erhållits från två större fastighetsägare. 

Datan innehåller ungefär 500 stycken nytecknade butikshyreskontrakt med parametrarna stad, 

butiksarea, totalhyra, bashyra, hyrestyp, hyresrabatter och tilläggskostnader så som 

fastighetsskatt, värme, vatten och avlopp. Information gällande hyresnivåförändringar har 

inhämtats från databaserna Datscha (2018) och MSCI Real Estate Analytics Portal (2018). 

Datscha (2018) är en leverantör av tjänster för information och analys av kommersiella 

fastigheter där exempelvis tidigare fastighetstransaktioner och aktuella marknadshyresnivåer 

finns tillgängliga. MSCI Real Estate Analytics Portal (2018) innehåller fler än 200 olika index 

som är kopplade till fastighetsmarknader globalt och visar förändringar. För förändringar i 

konjunkturläget avseende procentuell förändring av BNP har data från databasen 

Prognosdatabasen av Konjunkturinstitutet (2018) inhämtats. Prognosdatabasen innehåller 

Konjunkturinstitutets prognoser från respektive beräkningsomgång av konjunkturprognoser.  

 

Utöver den jämförande analysen har även litteraturstudier genomförts med hjälp av 

databaserna Google Scholar, KTH Primo och Scopus. De ämnesområden som undersökts är 

inom hyressättning och hyresutformning för butikslokaler samt översiktlig information 

avseende konjunkturförändringar, e-handel och hållbarhetspåverkan. Sökord som till största 

del har använts är detaljhandel, kommersiella fastigheter, e-handel, hyra, hyreskontrakt, 

hyrestyp, hyresnivå, konjunktur, utveckling, butiker och hållbarhet. Dessa ord har sedan 

kombinerats och även sökts med hjälp av den engelska motsvarigheten. Att hitta relevant 

information om ämnet har varit något problematiskt då det saknas en större mängd forskning. 

Vid beskrivning av tidigare litteratur bör enligt Pettersson (1997) rena sakfel så som felaktiga 

återgivanden av tidigare studier undvikas. Ytterligare en felkälla vid litteraturstudie är att en 

snedfördelning kan ske av faktaurvalet då författaren kan förstora fördelar eller nackdelar i 

litteraturen beroende på det egna ställningstagandet.  

 

För att få en bredare kunskapsbas har ett antal intervjuer genomförts med branschaktörer som 

fastighetsägare och hyresgäster. Den kvantitativa datajämförelsen kompletteras av en 

kvalitativ studie för att, enligt Holme och Solvang (1997), erhålla ett mer pålitligt resultat. 

Kombinationen gör även att en mer nyanserad bild av problemet fås om det visar sig att det 

finns stora skillnader mellan dessa två resultat. 

  

3.2. Analys av hyreskontrakt, hyresnivåer och konjunkturförändringar 

I analysen av hyreskontrakt studerades vilka hyresformer som använts mellan åren 2007 och 

2017. Det undersöktes vilken form som var mest förekommande samt hur respektive form 

ändrades mellan de olika åren. Utöver hyresformerna granskades även hyresnivåerna för 

kontrakten samt hur de förändrats. Ytterligare parametrar som undersöktes var användandet 

av tilläggskostnader. Dels för vilka kostnader som fastighetsägarna debiterade sina 

hyresgäster men också om en förändring skett avseende hur vanligt förekommande de olika 

kostnaderna var. Andra faktorer som granskades var hur stor andel tilläggskostnaderna var av 
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totala hyran för butiken samt hur fördelningen sett ut för betalning av energikrävande resurser 

så som kyla, värme och el. Utöver detta undersöktes även hur vanligt förekommande 

hyresrabatter är och om deras förekomst har ökat eller minskat under tidsperioden.  

 

I analysen av data från MSCI Real Estate Analytics Portal (2018) har indexet Market Rental 

Value (MRV) Growth undersökts. Indexet visar ökning eller minskning av marknadsvärdet 

uttryckt som en procentsats av tidigare månadens MRV vilket förenklat innebär förändring av 

hyresutveckling (MSCI, 2017). Se nedan för indexformel. 

 

𝑀𝑅𝑉𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ𝑡 =
𝑀𝑅𝑉𝑡 −𝑀𝑅𝑉𝑡−1

𝑀𝑅𝑉𝑡−1
 

 

De sektorer som valdes för att sortera ut rätt datamängd för marknadsvärdesförändringar var: 

Retail - Shopping Centre Rest of Sweden och Retail - Other Retail. För analys av hyresnivåer 

från Datscha (2018) användes funktionen Historisk marknadsinformation med filter Butiker 

och Hyra-medel. De områden som granskades var A Centrum, A Fyrislunds handelsområde, 

A Gränby C, B Innerstaden, B Stenhagen och C Uppsala tätort. Vid analysen av BNP-

förändringar som gjordes i Prognosdatabasen från Konjunkturinstitutet (2018) valdes 

variabeln ”Försörjningsbalans och BNP, fasta priser, procentuell förändring, 

kalenderkorrigerade värden.År” som urvalsparameter. Publiceringsdatumet som valdes var 

2017-12-21. 

 

3.3. Intervjustudie  

För intervjustudien intervjuades sex fastighetsägare samt två hyresgäster, se Tabell 1. Fem av 

fastighetsägarna innehar fastigheter i Uppsala och hyresgästerna hyr minst två butikslokaler i 

staden. Intervjuobjekten valdes på grund av deras kunskaper om hyreskontraktsutformning 

samt att majoriteten av dem har goda erfarenheter från Uppsalas hyresmarknad. Det är 

därutöver en spridning i fastighetsägarnas antal fastigheter och omsättning vilket gör att 

svaren blir mer nyanserade. En kvalitativ intervjuform valdes då intervjuerna enligt Ahrne & 

Svensson (2012) kan utformas med hjälp av både fasta och öppna frågor samt att ordningen på 

frågorna kan variera. Därutöver hävdar de att frågorna kan anpassas mer efter situationen i 

jämförelse med till exempel ett standardiserat frågeformulär. Majoriteten av intervjuerna 

spelades in samtidigt som anteckningar fördes under intervjun. Varje samtal varade ungefär 

20-30 minuter. De områden som berördes under intervjuerna var användandet av 

hyresformerna, fördelningen av tilläggskostnader, användandet av hyresrabatter samt 

konjunkturens, e-handelns och hållbarhetsaspektens påverkan på hyreskontraktsutformningen. 

Frågorna som ställdes till fastighetsägarna redovisas i Bilaga 1. Frågor till hyresgäster 

redovisas i Bilaga 2. Felkällor vid en intervju är enligt Brunes (2014) att frågan inte är 

tillräckligt tydlig och enkel eller är felaktigt komponerad och därmed påverkar svaret i någon 

riktning. Ytterligare felkällor är att den svarande inte har hög validitet i sina svar eller 

tillförlitlighet.  

 

  



 14 

Tabell 1 Översikt över intervjuade aktörer 

Beteckning Roll Typ av företag Typ av intervju 

Fastighetsägare A Affärsutvecklare Retail Fastighetsbolag Fysisk intervju 

Fastighetsägare B Ansvarig för 

uthyrningsavdelningen 

Fastighetsbolag Fysisk intervju 

Fastighetsägare C Kommersiell förvaltare Fastighetsbolag Telefonintervju 

Fastighetsägare D Uthyrare 

verksamhetslokaler 

Fastighetsbolag Telefonintervju 

Fastighetsägare E Chef affärscontrolling Fastighetsbolag Fysisk intervju 

Fastighetsägare F Hyresadministratör  Fastighetsbolag Mailkorrespondens 

Hyresgäst A Director and Senior 
Advisor Retail expansion 

Detaljhandelsföretag Telefonintervju 

Hyresgäst B Head of Establishment  Detaljhandelsföretag Telefonintervju 
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4. Resultat 

4.1. Resultat från analys av hyreskontrakt 

Av de hyreskontrakt som granskats från fastighetsägarna har hyresformen varit 

omsättningsbaserad, fast eller indexbaserad. Det förekommer även kombinationer av dessa då 

flera omsättningsbaserade kontrakt har en minimihyra som antingen är fast eller indexerad 

enligt KPI. Ytterligare en kombination som är mindre vanligt förekommande är de kontrakt 

som har en kortare period där hyran enbart är fast men som senare övergår till en 

omsättningsbaserad hyra med minimihyra. Överlag har de omsättningsbaserade kontrakten 

varit dominerande av de olika hyresformerna under hela tidsperioden, se Figur 3. 

Användandet av omsättningsbaserade hyror har dock varierat kraftigt mellan åren med något 

lägre användning under 2008, 2009 och 2013. Den fasta hyresformen visar tendenser på ett 

något lägre användande under de senaste åren i jämförelse med början av tidsperioden. 

Användandet av indexbaserade hyresformen har dock varit någorlunda jämnt. 

 

 
Figur 3 Översikt för användandet av hyresformer från de 500 nytecknade hyreskontrakt som 

granskats 

 

De omsättningsbaserade hyrorna har enligt fastighetsägarnas hyreskontrakt i ungefär 90 % av 

fallen en minimihyra. För flertalet av kontrakten är minimihyran hög vilket gör att 

hyresgästernas omsättning i majoriteten av fallen inte är tillräckligt stor för att 

omsättningsbaserade delen ska användas. Detta blir allt vanligare för kontrakten från 2007 och 

framåt. De indexbaserade hyrorna är överlag indexerade till 100 % oavsett tidpunkt under 

tidsperioden och samtliga av dessa hyror har KPI som utgångspunkt.  

 

Användandet av hyresrabatter i kontrakten har enligt fastighetsägarnas hyreskontrakt ökat 

kraftigt under de senaste två åren. Detta gestaltas i Figur 4. Innan 2016 var det ett likartat 

användande med jämförbar användningsandel som varierat mellan ungefär 17-25 %. Detta 

tills en kraftig ökning skedde 2016 då andelen steg till 55 %. Hyresrabatterna inträffar mest 
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frekvent i början av kontraktsperioden men förekommer även under kontraktstiden. Längden 

under perioden som rabatten är verksam under är ungefär ett år för alla kontrakt. 

 

 
Figur 4 Från fastighetsägarnas hyreskontrakt visas andelen hyreskontrakt med hyresrabatter under 

tidsperioden 

 

För hyreskontrakten från fastighetsägarna finns det utöver hyran tilläggskostnader vilka 

debiterar hyresgästernas användning eller andel av exempelvis fastigheten eller köpcentrumet. 

De mest förekommande tilläggskostnaderna som debiteras är värme, kyla, el, vatten och 

avlopp, bevakning, städning, sophantering, fastighetsskatt samt övrigt. I Figur 5 visas andelen 

hyreskontrakt med respektive tilläggskostnad. Det går där att utläsa att den vanligaste 

tilläggskostnaden är värme samt att de minst förekommande är debitering för fastighetsskatt 

och sophantering. När det gäller fördelningen för vilka tilläggskostnader som ingår i 

hyreskontrakten för hyresgästerna skiljer det sig åt mellan kontrakten. Tilläggen består i 

ungefär 40 % av de nytecknade kontrakten som har tilläggskostnader enbart av värme och 

fastighetsskatt. Detta ändras dock efter 2009 då dessa kostnader börjar debiteras för 

majoriteten av kontrakten. Kontrakt som verkar under en kortare tid har generellt inte 

tilläggen specificerade under de olika delposterna utan har istället tilläggskostnader vilka är 

benämnda som driftskostnad och gemensamhetskostnad.  

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Andel hyreskontrakt med hyresrabatter



 17 

 
Figur 5 Från fastighetsägarnas hyreskontrakt visas andelen hyreskontrakt med respektive 

tilläggskostnad 

 

Andelen tilläggskostnader av totala hyran har varierat svagt under tidsperioden med andelar 

som minst 1–2 % till maximalt 38–40 % för enskilda kontrakt. Medelvärdet för alla 

hyreskontrakten för respektive år varierar mellan ungefär 11–13 %, se Tabell 2. I analysen av 

hyreskontrakten har det ej gått att utläsa om butiken är lokaliserad i köpcentrum eller som 

fristående butik. Detta är en felkälla som påverkar tillförlitligheten i resultatet. 

 

Tabell 2 Andel tilläggskostnad av totalhyran för hyreskontrakten från fastighetsägare 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Andel av totalhyran 13% 11% 10% 17% 13% 13% 13% 9% 8% 11% 12% 

 

Totala tilläggskostnaden har varierat kraftigt för hyreskontrakten från fastighetsägarna vilket 

visas i Tabell 3. Kostnaden har varierat från ungefär 410 kr/kvm till 600 kr/kvm under 

tidsperioden. Under senaste åren har tilläggskostnaden ökat.  

 

Tabell 3 Totala tilläggskostnaden (kr/kvm) per hyreskontrakt för ett år från fastighetsägarnas data 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Tilläggs- 
kostnad per kontrakt 

[kr/kvm] 
459 433 412 550 476 490 516 575 484 599 592 
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4.2. Resultat från hyresnivåstudie 

Under perioden har hyresnivån för butikslokalerna varierat enligt fastighetsägarnas 

hyreskontrakt vilket illustreras i Figur 6. Resultatet visas inte utifrån A-, B- och C-läge i 

Uppsala utan generellt för hela orten med dess hyror. I diagrammet utläses att medelhyrorna 

sjönk kraftigt 2008. De har under tidsperioden mestadels stigit förutom mellan 2013 och 2014 

samt 2016 och 2017 då de sjönk något. Överlag är hyrorna för mindre lokaler samt med 

kortare kontrakt högre än för de större lokalerna som har längre kontrakt.  

 

 
Figur 6 Hyresnivå för butiker baserat på hyreskontrakt från fastighetsägare 

 

Från Datscha (2018) erhölls fördelningen av hyresnivåer enligt nedan, se Figur 7. Det visas 

tydligt att hyresnivåerna har för varje lägesområde ökat under tidsperioden oavsett läge. A 

Centrum och A Gränby C är de områden som har haft störst positiv utveckling och ökat 

medelhyran med ungefär 1000 kr/kvm från 2007 till 2017.  

 

 
Figur 7 Översikt för hyresnivåutveckling (kr/kvm) för respektive lägesområde (Datscha, 2018) 

 

Från MSCI-databasen (2018) erhölls resultatet av hyresutvecklingen som redovisas i Figur 8. 

Det går tydligt att utläsa hur hyrorna i köpcentrum och övriga butiker följer varandra åt. Vid 
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finanskrisen 2008 minskade hyresutvecklingen kraftigt och fortsatte till ungefär 2010. 

Förändringar för butikernas hyror i köpcentrum har sedan dess varit tämligen små och 

hyresutvecklingen har nästintill varit konstant förutom en högre topp vid 2011. Hyrorna för 

övriga butiker har varierat något kraftigare med hyresutvecklingstoppar under 2012 och 2017. 

För båda butikstyperna sjönk hyresutvecklingen mellan 2012 till 2014. Det finns vissa 

tendenser av hyrescykler vilka enligt tidsperioden ungefär skulle vara fem år långa. 

 

 
Figur 8 Hyresutveckling (%) för butiker (MSCI, 2018) 

I Figur 9 illustreras hur BNP (Konjunkturinstitutet, 2018) och hyresnivåerna (MSCI, 2018) 

har utvecklats procentuellt. Det gestaltas i figuren nedan att BNP-förändringarna sker något 

innan hyresnivån förändras. Hyresutvecklingen svarar på förändringarna i BNP men har en 

fördröjning på ungefär ett till två år.  

 
Figur 9 Procentuell förändring av BNP (Konjunkturinstitutet, 2018) och hyresnivåutveckling  

(MSCI, 2018) 
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4.3. Resultat från intervjuer  

I Tabell 4 nedan beskrivs de svar som erhölls från intervjuerna avseende frågor kring vilka 

hyresformer som idag är vanligast och om det förändras under senaste åren. Därutöver 

besvaras frågan hur stor andel av hyran som är omsättningsbaserad i en omsättningsbaserad 

hyra. Från resultatet av intervjuerna fastställs att en omsättningsbaserad hyra med en 

indexerad minimihyra är den mest förekommande hyrestypen. Både fastighetsägare och 

hyresgäster anger att omsättningsdelen varierar mellan 3-10 %. Då minimihyran är hög menar 

de på att omsättningsdelen i stort sett aldrig används. En något mindre vanlig hyrestyp är den 

indexbaserade hyresformen. Övriga hyrestyper som exempelvis omförhandlingsbar hyra eller 

stegvis stigande nämns aldrig. Vidare menar de flesta intervjuade fastighetsägarna att 

hyrestyperna inte har förändrats något under de senaste tio åren. Endast en hyresgäst hävdar 

att de omsättningsbaserade hyrestyperna är vanligare idag.   

 

Tabell 4 Resultat från intervjuer avseende hyresformer 

Beteckning Vilka hyresformer är  
vanligast idag?  

Har det skett någon förändring 
avseende användandet av de 
respektive hyreformerna? 

Hur stor andel utgör 
omsättningsdelen vid en 
omsättningsbaserad hyra?  

Fastighetsägare A Omsättningsbaserad 
hyra 

Nej, har enbart flexiblare 
kontrakt idag   

Vet ej 

Fastighetsägare B Indexbaserade hyror Nej 7-8 %  
Fastighetsägare C Omsättningsbaserad 

hyra 
Nej  8 % 

Fastighetsägare D Indexbaserad hyra Vet ej  3 % 
Fastighetsägare E Omsättningsbaserad 

hyra 
Nej Vet ej 

Fastighetsägare F Omsättningsbaserad 
hyra 

Nej Vet ej 

Hyresgäst A Omsättningsbaserad 
hyra  

Idag vanligare med 
omsättningsbaserad hyra, förr 
vanligare med indexbaserad 
hyra 

3-9 % 

Hyresgäst B Omsättningsbaserad 
hyra  

Nej, kommer dock bli svårare 
att få till raka omsättningshyror 
i framtiden 

10 % 

 

I Tabell 5 redovisas de svar som erhölls gällande förändring av tilläggskostnader. Från 

resultatet utlästes att de tilläggskostnader som huvudsakligen debiteras är kostnader för 

värme, kyla, vatten, avfall, marknadsföring samt drift- och underhållskostnader. Hur stor 

andel som utgörs av tilläggskostnader av den totala hyran varierar mellan 2–40 %. Gällande 

om en förändring skett som konsekvens av de senaste årens ökade hållbarhetskrav hävdar de 

flesta att förändringar har skett. 
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Tabell 5 Resultat från intervjuer avseende tilläggskostnader 
Beteckning Vilka tilläggskostnader 

förekommer i era 
kontrakt? 

Har det skett någon förändring 
med avseende på hållbarhet? 

Hur stor andel 
utgör 
tilläggskostnaderna 
av totala hyran? 

Fastighetsägare A Hyresgästen betalar för 
alla kostnader 

Använder oss av mer gröna 
bilagor 

Vet ej 

Fastighetsägare B Värme, vatten, 
marknadsföring, städning, 
bevakning och avfall 

Ja, mer vanligt med kallhyror idag  40 % 

Fastighetsägare C Värme, kyla, 
sophantering, 
marknadsföring 

Ja, husen utvecklas idag till att bli 
mer energisnåla. Ökad 
medvetenhet med tanke på 
energiförbrukning och hållbarhet   

3-5 % 

Fastighetsägare D Avfall, värme, ventilation, 
verksamhetsanpassningar 
och vatten 

Debitering av varm- och 
kallvatten sker idag med hjälp av 
en mätare 

2-7 % 

Fastighetsägare E Värme, kyla, 
fastighetsskatt, el och 
övrigt 

Börjat väga avfall. Går mot mer 
tilläggskostnader 

12 % 

Fastighetsägare F Värme, kyla, el, 
bevakning, tillsyn, 
underhåll, städning, avfall- 
och sophantering 

Nej, men mer tydligt idag att de 
arbetar gemensamt med att 
försöka reducera miljöpåverkan 

12 % 

Hyresgäst A Värme, kyla, vatten- och 
avlopp, trädgårdsskötsel 
samt underhåll av 
rulltrappor. 

Använder vid nytecknande av 
kontrakt idag gröna avtal  

5-30 % 

Hyresgäst B Uppvärmning, 
marknadsföring och 
gemensamhetskostnader.  

Ja, mer vanligt med kallhyra idag.  I köpcentrum 50 %. 
I cityhandelslägen 
obefintlig 

 

I Tabell 6 nedan beskrivs aktörernas svar gällande hyresrabatter och deras förekomst. 

Samtliga anser att hyresrabatter är något som förekommer. Några menar på att användandet 

av hyresrabatter är mer förekommande för nytecknade avtal medan ett flertal hävdar att 

användandet av hyresrabatter inte har förändrats. I motsats till detta anser somliga av de 

intervjuade att hyresrabatter används i större utsträckning idag.   

 

Tabell 6 Resultat från intervjuer avseende hyresrabatter 
Beteckning Hur ser användandet av hyresrabatter 

ut? 
Har användandet av hyresrabatter 
förändrats under de senaste åren?  

Fastighetsägare A Vanligast vid nytecknade avtal Ingen skillnad, oavsett konjunktur 
Fastighetsägare B Behöver incitament för att attrahera 

hyresgäster och ger därför hyresrabatter 
Vanligare idag 

Fastighetsägare C Kan ges kortsiktigt men ingen hållbar 
lösning 

Vet ej  

Fastighetsägare D I nyproducerade områden ges 
hyresrabatter  

Nej 

Fastighetsägare E Ges när ett nytt butikskoncept ska prövas 
eller som hjälp vid flytt 

Nej 

Fastighetsägare F Bedöms i varje fall Nej 
Hyresgäst A Används för att förhandla ner bashyran Något vanligare idag 
Hyresgäst B Används särskilt vid nytecknade avtal Användandet har ökat  

   



 22 

I Tabell 7 redovisas de intervjuade aktörernas uppfattning avseende e-handeln och 

konjunkturens påverkan under de senaste åren samt kommande inverkan. Fastighetsägare och 

hyresgäster är ej överens om huruvida e-handeln förändrat utformningen av kontrakten. 

Somliga menar att ingen förändring skett medan andra hävdar att de har haft en viss inverkan. 

Samtliga förutspådde att en förändring kommer att ske inom en snar framtid. Exempel på 

sådana förändringar är kortare kontraktstider, flexiblare kontrakt, mindre butiksytor och 

utökat användande av showrooms. Gällande konjunkturens inverkan är åsikterna spridda. 

Flertalet anser dock att påverkan finns som exempelvis varierande kontraktslängder.  

 
Tabell 7 Resultat från intervjuer avseende e-handeln och konjunkturförändringar 

Beteckning  Hur har e-
handeln 
påverkat 
butikerna? 

Hur kommer e-handeln påverka 
hyresutformningen/butiker i framtiden?  

Har konjunkturläget 
påverkat 
hyreskontrakten?  

Fastighetsägare A Har ändrat 
andelen 
branscher i ett 
köpcentrum och 
besökarnas 
vanor 

Mindre butiker, fastighetsägare är inte 
villiga att teckna långa hyresavtal, 
hyresformer går från 
omsättningsbaserad hyra till 
besöksbaserat 

Hyresformer påverkas 
inte av konjunkturläget. 
Ger mer rabatter vid 
lågkonjunktur 

Fastighetsägare B Mer osäkerhet  Färre omsättningsbaserade hyror, 
hyresnivåerna kommer påverkas 

Ja. I högkonjunkturer är 
aktörer mindre försiktiga  

Fastighetsägare C Hyresgäster och 
fastighetsägare 
har blivit 
försiktigare 

Handeln via internet och butik kommer 
behöva integreras med varandra samt 
att omsättningsbaserade hyran 
kommer behöva förändras 

Nej. Endast mer försiktiga 
vid lågkonjunkturer 

Fastighetsägare D Vet ej Svårare att få lokaler uthyrda Omsättningshyran kan 
påverkas 

Fastighetsägare E Bidragit till 
osäkerhet i 
branschen 

Butiksytorna kommer minska, mer 
showrooms, och mer fokus på caféer 
samt restauranger vid handelsplatser 

Nej 

Fastighetsägare F Ingen förändring 
ännu 

Kortare kontrakt, mindre lokalytor samt 
flexiblare kontrakt 

Kan avtalas om olika 
kontraktslängder 
beroende på 
konjunkturläget 

Hyresgäst A Ingen förändring 
ännu  

Fastighetsägarna kommer att behöva 
utveckla köpcentrum och hyrorna 
kommer påverkas 

Ja 

Hyresgäst B Ingen förändring 
ännu  

Mer showrooms Vill idag vid 
högkonjunktur ha kortare 
och mer flexibla avtal 
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5. Diskussion 

Enligt resultatet från intervjuerna har kontraktsutformningen under tidigare år inte förändrats 

med avseende på hyresformer. Det finns dock inga undersökningar som styrker detta 

påstående. Den egna granskningen av fastighetsägarnas hyreskontrakt visar på en svag ökning 

av omsättningsbaserade hyreskontrakt. Fasta hyror har därutöver blivit allt mindre 

förekommande, se Figur 3. Detta stärks av intervjuer med Vasakronan och Steen & Ström 

(Lokalguiden, 2014) samt i en utredning av Statens offentliga utredningar (2017:33) som 

hävdar att omsättningsbaserade hyror har blivit allt vanligare under senare år. Tillväxten av 

omsättningsbaserad hyra kan bero på en ökad osäkerhet på fastighetsmarknaden och 

hyresformen anses vara det minst riskfyllda alternativet för hyresgästerna. 

Omsättningsbaserade hyror är mest förekommande idag enligt både resultatet från våra 

intervjuer samt hyreskontrakten från fastighetsägarna. Detta stärks åter av intervjuerna i 

Lokalguiden (2014) och utredningen av Statens offentliga utredningar (2017:33).  

 

Pariseault (2015) är en av förespråkarna för att den omsättningsbaserade hyran kommer att 

förändras. Detta på grund av e-handelns ökade omsättning vilket påverkar de fysiska 

butikerna samt köpets koppling till dem. Marrison (2016) instämmer i detta och påstår att det 

finns en viss sannolikhet att de omsättningsbaserade hyrorna kommer att försvinna eller 

minska. Detta hävdar även flera av de intervjuade fastighetsägarna som menar på att 

omsättningsbaserade hyran kan komma att förändras eller försvinna. Det råder delade 

meningar bland de intervjuade huruvida e-handeln tidigare har påverkat de fysiska butikerna. 

De är dock överens om att e-handeln inte har haft en inverkan på hyreskontraktsutformningen. 

E-handeln har under senaste åren kraftigt ökat med en total omsättning 2017 på 67 miljarder 

kr medan den 2007 var 17,7 miljarder kr (Postnord, 2018). Den på senare år kraftiga tillväxten 

för e-handeln kan vara en anledning till att hyreskontraktsutformningen ännu inte påverkats.  

 

Våra intervjuer och analys av hyreskontrakten från fastighetsägarna visar på att de 

omsättningsbaserade hyrorna vanligtvis inte är raka utan består av en minimihyra. Denna 

minimihyra är hög vilket medför att omsättningsdelen av hyran sällan används. Lind och 

Lundström (2009) förordar användandet av minimihyran men det finns ingen litteratur som 

bekräftar att omsättningsdelen i de flesta fall uteblir. Det går att sätta ifråga fastighetsägarnas 

användande av omsättningsbaserade hyran när minimihyran är hög och omsättningsdelen 

nästintill aldrig används. Sannolikt är det främsta argumentet att fastighetsägaren vill säkra sin 

inkomst. Det går dock att ifrågasätta tillämpningen då omsättningsbaserade hyran idag inte 

fyller sitt syfte. Gällande hyresrabatter råder det enligt intervjuresultaten delade meningar 

avseende deras förekomst. Några av aktörerna menar på att användandet av hyresrabatterna 

har ökat under de senaste åren. Detta bekräftas av hyreskontrakten från fastighetsägarna som 

visar att användandet stigit kraftigt under de två föregående åren, se Figur 4. Hyresrabatterna 

ges i början av kontraktstiden enligt både intervjuer och hyreskontraktsdatabasen. Detta 

hävdar även Oak Investment Management Group (2013). Analysen av fastighetsägarnas 

hyreskontrakt visar att hyresrabatterna varar under cirka ett år. MSCI, BPF och BNP Parbias 

Real Estate (2017) bekräftar längden då de menar på att cirka 87 % av butikshyreskontrakten i 
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Storbritannien har hyresrabatter som varar mindre än 12 månader samt cirka 30 % av dessa 

som varar i mindre än fyra månader.  

 

Hyreskontrakten kan inkludera tilläggskostnader som enligt Invest Stockholm (2017) vid 

nytecknande av kontrakt idag består av värme och vatten. Tilläggskostnaderna kan även 

innefatta städning av gemensamma utrymmen och snöröjning. Kostnader som debiteras mer 

sällan är tillägg för elektricitet. Hyreskontrakten från fastighetsägarna visar på lika resultat 

samt att elektricitet är vanligt förekommande. Intervjuerna pekar på att dessa tilläggskostnader 

är mest förekommande och att vissa förändringar skett som exempelvis ökad debitering av 

tilläggskostnader. Detta bekräftas av vår analys av hyreskontrakten från fastighetsägarna som 

visar på en ökad tilläggskostnad per kontrakt, se Tabell 3. Resultatet visade även att under de 

senaste två åren har debiteringen av de olika tilläggskostnaderna blivit alltmer lika 

förekommande, se Figur 5.  

 

Hållbarhetsaspekten har fått ökad uppmärksamhet under de senaste åren och fastighetsägare 

och hyresgäster engagerar sig i energieffektiviseringsåtgärder i allt större grad. Ett exempel på 

det är att gröna avtal med gröna bilagor enligt intervjuerna blir alltmer vanligt. Detta bekräftas 

av Fastighetsägarna Sverige (Silverfur, 2018) som menar på att intresset för gröna hyresavtal 

stigit. Vissa av fastighetsägarna har enligt intervjuerna individuell mätning av hyresgästens 

förbrukning som exempelvis avfallsmängd samt varm- och kallvatten. Detta kan vara en 

effekt av det EU-beslut som trädde i kraft år 2012 (EU, 2014) som anger att fastighetsägare 

bör installera individuella mätare för energianvändningen. Från vår analys av hyreskontrakten 

visas att hyresnivåer och hyresformer inte förändrats med avseende på hållbarhet. Överlag har 

hyreskontrakten inte i större grad påverkats av hållbarhetsaspekten utöver de gröna bilagorna 

och individuella mätningar. Istället påverkar hållbarheten både hyresgästernas och 

fastighetsägarnas beteende samt incitament till att vara mer miljövänliga och minska sin 

energiförbrukning. Att öka medvetenheten om användningen var bland annat syftet med det 

EU-beslut som trädde i kraft enligt Boverket (2015).  

 

Enligt resultatet från intervjuerna påverkar konjunkturen både hyresform och aktörernas 

beteende. Exempelvis att aktörer är mindre försiktiga i högkonjunkturer samt att 

kontraktslängderna varierar utifrån konjunkturläget. Det finns indikatorer för att 

hyresnivåerna påverkas av konjunkturförändringar vilket visas i Figur 9 där hyresutveckling 

(MSCI, 2018) och BNP-förändringar (Konjunkturinstitutet, 2018) illustreras. Dessa följer 

varandra åt vilket indikerar på att ett samband kan finnas. Sambandet stärks även av tidigare 

studier från Jadevicius och Huston (2017) som hävdar att en hyresnivåcykel är i snitt åtta år 

medan en konjunkturcykel enligt Konjunkturinstitutet är tre till åtta. Detta stöds ytterligare av 

Barkham (2012) som påvisar att hyresökningar sker vid ökad konsumtion i detaljhandeln och 

vid minskad konsumtion avtar hyresökningarna.  

 

Utöver de förändringar som tidigare nämnts kan enligt de intervjuade fastighetsägarna och 

hyresgästerna många fysiska butiker komma att ersättas med restauranger och caféer. 

Ytterligare förändring som förutspås är en utveckling av det traditionella butikskonceptet som 

kan komma att ersättas med showrooms. Därutöver förväntas butikernas ytor minska samt att 
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hyreskontrakten bli kortare och mer flexibla. Ett exempel på en butiksform som motsvarar 

detta är pop up-butikerna som enligt Fredrik Bergström (Lokalguiden, 2017) kommer bli allt 

mer förekommande. Patrik Müller (Dagens Fastighetsaktie, 2018) anser att butiksytorna i 

framtiden kan komma att bli mindre och färre samt att åtskilliga av butikerna istället kommer 

att användas som skyltfönster. Ett exempel på en sådan typ av butik är The Lobby där 

hyresgästen hyr 2-20 kvm stora butiksytor under en kortare period (Engström, 2018).  
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6. Slutsats 

Denna uppsats har undersökt om och hur kontraktsutformningen förändrats över tid, studerat 

parametrarna som har påverkat utformningen samt analyserat hyresutvecklingen. 

Sammanfattningsvis har dessa förändringar skett avseende kontraktsutformningen: 

• Omsättningsbaserade hyror är den dominerande hyresformen och fast hyra har blivit 

något mindre vanligt förekommande. 

• Minimihyran är dock vanligtvis hög vilket innebär att omsättningsdelen sällan 

används. 

• Debiteringen av de olika tilläggskostnaderna har blivit alltmer lika förekommande och 

kostnaden som debiteras har ökat under de senaste åren.  

• Användandet av hyresrabatter har ökat under de två föregående åren och gäller 

vanligtvis över ett år. De förekommer mestadels i början av kontraktsperioden vid 

nytecknade avtal.  

• E-handeln har ännu inte påverkat hyresutformningen men kommer med största 

sannolikhet göra det i framtiden. Exempelvis med kortare avtal och en ändring av 

omsättningsbaserade hyrans koncept. 

• Det finns indikatorer som visar att konjunkturen påverkar hyresnivåutvecklingen då 

den stagnerar vid lågkonjunkturer och ökar i högkonjunkturer. Det finns även en 

beteendepåverkan då hyresgäster och fastighetsägare exempelvis blir försiktigare vid 

lågkonjunktur. 

• Hyresgäster och fastighetsägare har under senare tid blivit alltmer engagerade i 

hållbarhetsfrågorna och skriver exempelvis gröna avtal i allt större utsträckning samt 

mäter förbrukningen för hyresgästerna.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Frågor till intervjuer med fastighetsägare. 

1. Vilka av hyresformerna är idag mest förekommande för era butikslokaler vid 

nytecknande av hyresavtal? 

 

2. Har det skett en förändring avseende användningen av hyresformer för butikslokaler 

under de senaste 10 åren och senaste året?  

 

3. Hur har tilläggskostnadsfördelningen sett ut för de olika hyrestyperna under de senaste 

10 åren med avseende på butikslokaler? 

 

4. Vilka tilläggskostnader betalar era hyresgäster? 

 

5. Hur stor andel är tilläggskostnaderna av totala hyran? 

 

6. Debiteras kostnaderna för värme och kyla annorlunda idag än för 10 år sedan med 

tanke på det ökade fokuset på hållbarhet? 

 

7. Hur vanligt är användandet av hyresrabatter eller annan typ av underlättande för 

hyresgästen? 

 

8. Hur tror du att e-handeln har påverkat hyresnivå och hyresform för butikslokaler? 

 

9. Vilka fördelar och nackdelar finns det för de olika hyresformerna? 

 

10. Tillämpas olika hyresformer vid olika konjunkturtidpunkter? 

  



 

  

Bilaga 2 

Frågor till intervjuer med hyresgäster. 

1. Vilka/vilken hyresform använder ni för era hyreskontrakt för butikslokaler som ni hyr? 

 

2. Har era hyreskontrakts förändrats avseende användning av hyresform för butikslokaler 

under de senaste 10 åren och senaste året? 

 

3. Betalar ni för tilläggskostnader i era hyror? 

 

4. Vilka tillägg debiteras utöver hyran? 

 

5. Inkluderas värme och kyla som tilläggskostnad annorlunda idag än för 10 år sedan 

med tanke på det ökade fokuset på hållbarhet? 

 

6. Hur mycket högre är debiteringen av tilläggskostnader jämfört med totala hyran? 

 

7. Hur vanligt förekommande är hyresrabatter i era kontrakt eller annan typ av 

underlättande?  

 

8. Har e-handeln påverkat era hyresnivåer och val av hyresform vid nytecknande av 

kontrakt?  

 

9. Vad finns det för fördelar och nackdelar med de olika hyresformerna?  

 

10. Påverkas ert hyresformsval av konjunkturläget? 
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