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Abstract 

The following thesis will describe the legal aspects of the new phenomena co-working. The study will be 

implemented by reviewing a selected number of contracts that are used by actors on the market for co-working in 

Stockholm. Co-working took its form 2005 in San Francisco and has grown rapidly since. The concept is about 

letting flexible workspaces in different shapes and this raises the question if the contracts are to be seen as lease 

agreements. This considers be to hand when all four requisites in 12 chapter 1 § JB is fulfilled. Requisites that are 

especially interesting is “house or part of house” and “exclusive right to use”. This due to that the object for leasing 

is not technically separated and that it is sometimes shared by others. In this thesis four different types of 

membership are identified, and the study shows that some of these are to be considered as lease agreements. This 

means that the memberships have to follow the rental laws (12 chapter JB). The purpose of the rental law is to 

protect the tenant that is to be seen as the weaker part. The study has focused on the rules about notification periods 

and indirect protection of possession because this could have a large economic impact for the parties involved.  

 

The study has shown that the contracts that are used contains several flaws both regarding notification periods and 

indirect protection of possession. Current legalization has shown to be flexible enough to be applied on these flexible 

workspaces. For the actors to be able to reach the intended flexibility the contracts need to be rewritten. One 

suggestion is that the actors writes the contracts for a designated time that will allow them to use shorter notification 

periods. The actors are also able to create contracts that doesn’t contain indirect protection of possession by 

obtaining approval from Hyresnämnden. By doing this, the actors are able to operate in accordance with current 

legalization as well as the users are able to have accessible and flexible workspaces. 
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Sammanfattning 

Följande rapport kommer redogöra för den hyresrättsliga aspekten på det nya fenomenet co-working. 

Undersökningen genomförs genom att granska ett antal avtal som används av aktörer på marknaden i Stockholm. 

Co-working tar sin början i San Fransisco 2005 och har sedan dess vuxit explosionsartat. Konceptet går ut på att 

upplåta flexibla arbetsplatser i olika former och detta väcker frågeställningen huruvida hyresavtal föreligger. Det anses 

föreligga i de fall samtliga rekvisit i 12 kap 1 § JB är uppfyllda. Särskilt intressant är rekvisiten ”hus eller del av hus” 

och ”upplåts till nyttjande”. Detta p.g.a. att objektet för upplåtelse inte är byggnadstekniskt avskilt och att utrymmet i 

vissa fall delas med flera andra. Inom ramen för rapporten har fyra olika medlemskapstyper definierats och 

undersökningen visar att några av dessa kan anses utgöra hyresavtal, detta innebär att hyreslagens regler ska tillämpas 

på medlemskapen. Hyreslagens syfte är att verka som skyddslagstiftning och av vikt blir därför hyresgästernas skydd. 

Undersökningen har haft särskilt fokus på reglerna om uppsägningstider och indirekt besittningsskydd då dessa 

sannolikt har störst ekonomisk påverkan för inblandade parter.   

 

Undersökningen har visat att avtalen som skrivs innehåller flera brister både vad gäller uppsägningstider och indirekt 

besittningsskydd. Dagens lagstiftning har visat sig flexibel nog att tillämpa på dessa flexibla arbetsplatser. För att 

aktörerna ska kunna åstadkomma den avsedda flexibiliteten behöver avtalen skrivas om. Ett förslag är att aktörerna 

skriver avtalen på bestämd tid vilket ger dem möjlighet att tillämpa kortare uppsägningstider. Vidare kan aktörerna 

avtala bort det indirekta besittningsskyddet genom att inhämta godkännande från hyresnämnden. På detta sätt kan 

aktörerna fortsätta bedriva verksamheten i enlighet med gällande lagstiftning samtidigt som användarna får tillgång 

till lättillgängliga och flexibla hyresavtal för kontorsplatser.  
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Definitioner & förkortningar 
Aktör Företag som tillhandahåller co-workingkontor.  

AvtL Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på 

förmögenhetsrättens område 

Co-working En arbetsplats som delas mellan flera personer eller företag. 

CWS Co-working space 

Eget kontorsrum Medlemskap där kunden har tillträde till gemensamma ytor samt ett 

eget, ofta låsbart, kontor. 

Fast kontorsplats Medlemskap där kunden har tillträde till gemensamma ytor samt 

möjlighet att nyttja en egen bestämd skrivbordsplats med en 

antagen storlek på 6 m2. 

Flexibel kontorsplats Medlemskap där kunden har tillträde till gemensamma ytor samt 

möjlighet att nyttja skrivbordsplatser med en antagen storlek på 6 

m2 (givet att ett skrivbord upptar cirka 2 m2 och utrymme för 

skrivbordsstol). 

HD Högsta domstolen 

HovR Hovrätten 

JB Jordabalk (1970:994) 

Loungemedlemskap Medlemskap där kunden har tillträde till gemensamma ytor, ej 

skrivbordsplatser.  

Slutkund Medlemmar som tecknar avtal med aktör. 

TR Tingsrätten 
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1. Inledning 

1.1. Sammanhanget 
Sverige styrs av ett rättssystem som reglerar hur saker och ting är tänkta att fungera. 

Rättssystemet är flexibelt till en viss mån, men när allt för stora förändringar sker i samhället 

behöver rättsreglerna och hur de är skrivna ses över och vilka situationer de är anpassade för. I en 

tid av förändring utmanas det nuvarande sättet att leva och arbeta. 2020 förväntas cirka 50 

procent av den globala arbetskraften bestå av ”millenials”, också kallade ”Generation Y” (Savills 

Research, 2017). Detta påverkar hur människor kommunicerar, konsumerar, betraktar samhället 

och lever i allmänhet.  

Kopplat till fastighetsmarknaden kommer detta generationsskifte bl.a. påverka strukturer som 

råder på hyresmarknaden och vad kunderna på denna marknad förväntar sig. Redan idag noteras 

en förändring inom handeln då e-handeln tar större plats medan fysiska butiker får backa undan. 

Svensk handel uppger att 5 000 butiker inom sällanköpshandeln fått stänga under de senaste 6 

åren (Svensk Handel, 2018). På kontorshyresmarknaden identifieras ett liknande skifte. Normalt 

sett har företag hyrt kontorslokaler och placerat hela företaget på en plats. Ensamma 

entreprenörer har antingen arbetat hemifrån eller beroende på aktuellt utbud hyrt mindre lokaler 

anpassade för en person. I takt med att hyror ökat och att vakansnivåerna minskat har utbudet av 

möjliga lokaler minskat för nyss nämnda målgrupp (Spinuzzi, 2012). Den trend som kan 

identifieras inom kontorshyresmarknaden är konceptet co-working. Vilket innebär att företag, 

entreprenörer och frilansare kan använda sig av co-working för att få tillgång till en kontorsplats. 

Denna nya typ av upplåtelseform ställer rådande lagregler om lokalhyra på sin spets.  

1.2. Bakgrund 
2005 slog Brad Neuberg upp portarna för vad som idag kallas det första officiella CWS. 

Tendenserna att arbeta kollektivt på detta sätt går längre bak i tiden. 1995 öppnade C-base i 

Berlin, som var ett s.k. ”hackerspace” vilket var en plats där ”hackare” kunde träffas och arbeta 

på projekt tillsammans eller var för sig. (Foertsch & Cagnol, 2013) I Europa har CWS ökat med 

cirka 400 procent de senaste åtta åren (JLL, 2019) och i Stockholmsområdet har CWS de senaste 

sju åren ökat med 500 procent (Bergström, 2018).  

På marknaden finns en mängd olika aktörer av olika storlekar, allt ifrån globala till nationella samt 

mindre lokala aktörer. Konceptet går ut på att en aktör antingen äger eller hyr en större 

kontorslokal och erbjuder i sin tur företag att hyra in sig på delar av kontoret. Slutkunden kan 

oftast välja mellan olika typer av abonnemang eller medlemskap som ger tillgång till dels 
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kontorsyta men även diverse kringtjänster, så som; wifi, skrivare, kaffemaskin, bemannad 

reception, lunchföreläsningar och andra sociala tillställningar. De medlemskapstyper som 

identifierats är; ”Loungemedlemskap”, ”Flexibel kontorsplats”, ”Fast kontorsplats” samt ”Eget 

kontor”. Loungemedlemskapen ger kunden tillgång till soffor, fåtöljer samt mindre stolar och 

bord, jfr. Regus (2019). Medlemskapet ”Flexibel arbetsplats” ger medlemmen tillgång till ett antal 

tomma skrivbordsplatser avsedda för dessa medlemmar. De är utrustade med skrivbord och 

skrivbordsstolar. Kunderna kan inte lämna kvar saker på skrivborden utan tanken är att de ska 

kunna slå sig ner på en av de lediga platserna som passar för dagen, jfr. Convendum (2019). 

Medlemskapet ”Fast kontorsplats” ger kunden möjlighet att reservera en skrivbordsplats i öppet 

landskap att återvända till. Kunden kan lämna kvar utrustning eller material och kan i vissa fall 

även sätta sin egen prägel på platsen med egen inredning och möblemang. Detta kan vara 

nödvändigt om kunderna är i behov av en egen extern skärm eller annan utrustning som är svår 

att transportera till och från kontoret, jfr. WeWork (2019). ”Eget kontor” är den formen som 

tydligast efterliknar traditionell lokalhyra. Kunden är i detta fall i behov av ett eget rum, utrustat 

med ett eller flera skrivbord. Kunden har oftast möjlighet att låsa sitt kontor och kan i allra högsta 

grad sätta sin egen prägel på rummet invändigt, jfr. Convendum (2019).  

1.3. Ökat behov av att utreda co-working ur ett juridiskt 

perspektiv 
Den snabba utveckling som identifieras på kontorshyresmarknaden kan komma att ställa andra 

krav på lagstiftningen. De marknadstrender som kunnat identifieras tyder på att utvecklingen 

kommer ta fart ytterligare under de kommande åren. Eftersom antalet aktörer på marknaden ökar 

innebär det att antalet människor som kan komma att påverkas av eventuella konsekvenser ökar i 

takt med det. I ett hyresavtal finns många faktorer som kan ha stor påverkan på en hyresgästs 

ekonomiska situation, t.ex.; hyresnivå, hyrestid, uppsägningstid och bestämmelser om 

besittningsskydd. Eftersom konceptet co-working är en relativt ny företeelse är 

forskningsunderlaget inom ämnet begränsat, framförallt utifrån ett perspektiv som tar avstamp i 

den svenska lagstiftningen. Tidigare studier inom ämnet håller framförallt ett psykosocialt fokus. I 

takt med att intresset och användandet av co-working ökar, ökar även behovet av att testa 

tillämpligheten av den idag gällande lagstiftningen. Framförallt är det av intresse att undersöka 

sådana faktorer som kan komma att ha stor påverkan på såväl hyresgästens som hyresvärdens 

ekonomiska situation.  

En avgörande fråga som behöver undersökas närmare är huruvida partsrelationen mellan aktör 

och slutkund är att anse som hyresrelation och ska lyda under hyreslagstiftningen. Som nämnts i 
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föregående avsnitt, sker denna upplåtelse i olika former där medlemskapet kan ge allt ifrån 

tillträde till en lokal som nyttjas gemensamt av flera andra till att medlemmen får tillgång till en 

egen plats som är reserverad för denne. Det som är av intresse är att utreda om lagstiftningen är 

tillämpbar på denna form av upplåtelse och hur väl detta fungerar i praktiken. Givet aktörernas 

marknadsföring av dessa flexibla medlemskap går det att tänka sig att det är svårt att applicera 

lagstiftningen så att denna flexibilitet bibehålls. Konsekvensen av detta är att aktörerna 

förmodligen tvingas att, medvetet eller omedvetet, göra avkall på antingen juridiken eller 

flexibiliteten. Idag finns inte någon dokumenterad tvist inom området vilket kan tyda på att det är 

okomplicerat att applicera gällande lagstiftning eller så betyder det endast att det är för tidigt att 

dra några slutsatser om detta. Det finns däremot goda skäl att undersöka saken närmare då den 

allmänna uppfattningen tycks vara att området rent juridiskt är outforskat och kräver en grundlig 

genomgång.  

1.4. Syfte och frågeställningar 
Denna rapport syftar till att belysa de juridiska aspekterna kring co-working i.o.m. ökad 

efterfrågan av flexibla kontorslösningar. Syftet är att dels karaktärisera de olika 

medlemskapstyperna och därefter undersöka i vilka fall hyreslagstiftningen är tillämpbar på dessa. 

Härutöver ska de hyresrättsliga förutsättningar som är avgörande vid en sådan bedömning 

beskrivas. Syftet är vidare att undersöka om nuvarande lagstiftning är praktiskt tillämpbar på 

dessa flexibla kontorslösningar, med särskilt fokus på regler om uppsägningstider och indirekt 

besittningsskydd. Rapporten kommer också söka svar i lagstiftningen kring huruvida det är 

möjligt att, i fall av hyra, bibehålla de medlemsvillkor aktörerna tillämpar mot sina medlemmar 

med stöd av 12 kap JB.  

Syftet uppnås genom att besvara följande frågeställningar: 

- Vilka av de granskade avtalen går att definiera som hyresavtal och finns det någon särskild 

förutsättning i dessa som talar för eller emot att hyresavtal föreligger?  

- Hur förhåller sig de granskade aktörernas avtal till reglerna om uppsägningstider?  

- Hur förhåller sig de granskade aktörernas avtal till reglerna om indirekt besittningsskydd? 

- Kan flexibiliteten i avtalen bibehållas samtidigt som hyresreglerna efterföljs? 

1.5. Avgränsningar 
Avtalen är omfattande och för att kunna undersöka ämnet mer djupgående kommer fokus endast 

ligga på huruvida lagstiftningen är tillämplig vad gäller bestämmelserna om uppsägningstid samt 

besittningsskydd. Detta motiveras framförallt då dessa bestämmelser anses ha störst påverkan på 
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såväl hyresgästens som hyresvärdens ekonomiska situation. Alla aktörer vars avtal har granskats 

utövar sin verksamhet i Stockholmsområdet. I rapporten kommer det att förutsättas att alla 

upplåtelser som sker mellan aktör och slutkund är att behandla som andrahandsupplåtelser. För 

att stödja denna tes har cirka 50 anläggningar granskats och samtliga av dessa fastigheter ägs av 

annan part som upprättat ett förstahandskontrakt med aktören, se bilaga 1. (Datscha, 2019) 

Vidare förutsätts också att fastighetsägaren i samtliga fall godkänt att aktören, om så visar sig vara 

fallet, har rätt att hyra ut lokalen i andrahand till annan part, d.v.s. dess slutkund.  

För att ett hyresavtal ska anses ingånget krävs bl.a. att ett antal rekvisit uppfylls, dessa är (1) avtal, 

genom vilka (2) hus eller del av hus (3) upplåts till nyttjande (4) mot ersättning. I samtliga avtal 

som granskas kan rekvisiten ”avtal” och ”mot ersättning” anses uppfyllda. Vad gäller bedömning 

utifrån rekvisiten kommer endast ”hus eller del av hus” samt ”upplåts till nyttjande” vara av vikt i 

undersökningen. Rapporten kommer inte granska några traditionella lokalhyresavtal som 

jämförelse till de avtal som bedöms.  

1.6. Översiktligt om metod 
Inledningsvis har en genomgång av akademiska och vetenskapliga källor inom området skett med 

hjälp av Google Scholar. I denna databas har sökord så som; ”coworking”, ”co-working”, 

”kontorshotell” samt ”avtal inom kontorshotell” använts för att finna information om konceptet. 

För att nå relevanta källor som inte funnits med hjälp av databasen har ”snöbollsurvalsmetoden” 

tillämpats. Det innebär att intressanta arbetens källor undersökts för att på så sätt hitta ytterligare 

material. Det rekommenderas att dessa två metoder kombineras för att undvika risken att urvalet 

av relevanta källor snedvrids p.g.a. sökorden som använts (Jalali & Wohlin, 2012). Då 

forskningsunderlaget som funnits inom ämnet är begränsat har studierna av ämnet teoretiskt 

främst baserats på branschorganisationers marknadsrapporter, även andra fastighetsföretags 

marknadsrapporter har tjänat som teoretiskt underlag för diskussionen. Dessa har framförallt 

tjänat som underlag för att styrka utvecklingen på den kommersiella fastighetsmarknaden, i 

synnerhet inom kontorshyresmarknaden. Co-working är relativt nytt och litet i sin omfattning i 

jämförelse med den traditionella lokalhyresmarknaden men det finns relevanta paralleller i bl.a. 

litteratur och praxis som kan appliceras på affärsmodellen. Det finns därför en mening med att 

lyfta sådan kunskap om ämnen som tangerar co-working men som inte direkt behandlar ämnet.  

För att besvara frågeställningarna i rapporten tillämpas en rättsdogmatisk metod vilket innebär att 

studera lagtext, förarbeten, praxis och doktrin. Med hjälp av dessa rättskällor skall rättsläget 

skildras, systematiseras och tolkas för att på så sätt utröna vad som utgör gällande rätt. Det kan 

också sägas vara en rekonstruktion av rättssystemet. (Jareborg, 2004) Hierarkin mellan dessa 
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rättskällor internt är enligt följande; (1) lagtext, (2) förarbeten, (3) praxis och slutligen (4) doktrin 

och i vissa fall även sedvänja (Zetterström, 2004). I de fall en hovrättsdom används som underlag 

för diskussion bör här dock understrykas att dessa har en lägre betydelse jämfört med en dom 

från HD. Detta har sin förklaring i att en dom från HovR kan överklagas och att HD då har 

möjlighet att ändra domen. Den inbördes hierarkin mellan rättskällorna ska tolkas så att 

utgångspunkten för studierna ska ske i lagtexten, för att sedan söka förståelse för dess innebörd i 

förarbeten. Om rättsregeln efter detta kräver förtydligande kan svar sökas i prejudikat för att 

undersöka hur domstolsväsendet tillämpat rättsregeln. Målet är att med hjälp av denna metod 

kunna ge svar på hur väl rättsreglerna appliceras.  

I en tidigare studie som identifierats behandlas en liknande frågeställning som utreder rättsläget 

utifrån fem fabricerade avtalsförhållanden, se Johansson (2018). Detta tillvägagångssätt skiljer sig 

från den här rapportens då denna rapport utreder hur aktörerna rent praktiskt förhåller sig till de 

hyresrättsliga reglerna. För att kunna undersöka detta har en materialinsamling skett i vilken ett 

antal aktörer på marknaden har delat med sig av avtal som används av dem i praktiken. De 

aktörer som valts ut till studien är fem företag som erbjuder flera olika typer av medlemskap och 

marknadsför sig inom segmentet co-working. De aktörer som enbart erbjuder en typ av 

medlemskap har valts bort då en av rapportens frågeställningar kräver att medlemskapstyper 

jämförs med varandra. Utöver detta har två personer intervjuats, dessa arbetar på två av de 

deltagande företagen. De som intervjuats arbetar som säljare och har därför stor insyn i de olika 

medlemskapstyperna samt hur kontrakten utformats. Syftet med dessa intervjuer har primärt varit 

att få en praktisk inblick i hur bolaget hanterar avtalsskrivandet. Detta då vissa av de avtalsmallar 

som tillhandahållits har krävt ytterligare förklaring för att en rättvis tolkning ska kunna 

genomföras. Företag samt intervjupersoner som deltagit i studien beskrivs närmare under i 1.6.1. 

Eftersom syftet med uppsatsen uppnås även utan att namnge företagen kommer samtliga bolag 

att hållas anonymiserade. Syftet med avtalen är endast att tjäna som underlag för att skapa en bild 

av hur ett urval aktörer förhåller sig till reglerna om uppsägningstider och besittningsskydd. 

Anonymiteten uppnås bl.a. genom att beskriva medlemskapen i avsnitt 1.2 och avsnitt 3.1.7 

genom att titta på andra snarlika aktörer i branschen än de som faktiskt varit underlag för 

undersökningen. Det innebär alltså att de bolag som namnges i dessa avsnitt inte har ingått i 

granskningen av avtalen.  

Härefter genomförs en diskussion, här lyfts fram andra intressanta infallsvinklar än de som 

redovisats i undersökningen. I diskussionen tas även potentiella lösningar upp, dessa kan 

möjliggöra för hyresvärden, i fall av hyra, att uppnå flexibla hyresavtal inom ramen för gällande 
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hyreslagstiftning. Detta avslutas med en slutsats i vilken det kort redogörs för resultatet av 

rapporten. 

Utöver rättskällor och forskningsunderlag har några praktiska verktyg för att genomföra 

granskningen krävts. För att granska avtalen arbetades en mall fram för att granska avtalen 

likvärdigt, se bilaga 2. Denna fungerade senare som ett underlag för diskussionen i avsnitt 3. För 

att kunna föra ett översiktligt resonemang kring marknadshyrorna i områdena har databasen 

Datscha använts. Marknadshyrorna räknas ut genom ett snitt mellan hyresuppgifterna på 

medelnivån för lokalslaget kontor i aktuella områden, leverantörer av dessa uppgifter är 

Cushman&Wakefield, Newsec samt Croisette.  

1.6.1.  Deltagande företag 
Företag A är ett aktiebolag registrerat 2016. Bolaget driver för närvarande tre anläggningar i en 

närförort öster om Stockholms innerstad. Bolaget omsatte 1 373 tkr under 2017. Bolaget 

beskriver sin verksamhet som att de bedriver företagshotell och ”entreprenörshub” och erbjuder 

lounger, flexibla och fasta kontorsplatser samt egna kontorsrum.  

Företag B är ett aktiebolag registrerat 2004. Bolaget driver för närvarande tre anläggningar i 

Stockholms innerstad beläget på centrala platser. År 2017 omsatte bolaget 126 112 tkr. Bolaget 

beskriver sin verksamhet som kontorshotell och erbjuder sina kunder lounger, fasta 

kontorsplatser samt egna kontor. Totalt disponerar bolaget för närvarande cirka 10 000 m2 

fördelat över de tre anläggningarna. Intervjuperson 1 jobbar som säljare på detta bolag.  

Företag C är ett aktiebolag registrerat år 2010. Bolaget driver för närvarande en anläggning i 

Stockholms innerstad. År 2017 omsatte bolaget 9 803 tkr. Bolaget beskriver sin verksamhet som 

CWS, de erbjuder sina kunder flexibla och fasta kontorsplatser samt egna kontorsrum. Föremål 

för granskning i denna rapport är avtalen för flexibla och fasta kontorsplatser. Detta är p.g.a. att 

Företag C inte använder sig av någon avtalsmall till egna kontorsrum utan upprättar dessa avtal 

tillsammans med kund. Intervjuperson 2 jobbar som säljare på detta bolag. 

Företag D är ett aktiebolag registrerat år 2018. Bolaget driver en anläggning i Stockholms 

innerstad. Bolaget beskriver sin verksamhet som ett flexibelt kontorshotell. De erbjuder sina 

kunder fasta platser i kontorslandskap och egna kontorsrum. Totalt upplåter bolaget tolv egna 

kontorsrum samt två större kontorslandskap med fasta kontorsplatser.  

Företag E är ett aktiebolag som driver åtta anläggningar belägna i Stockholms innerstad samt 

närförorter. Varje anläggning drivs i separata företag. Koncernen omsatte under 2017 70 665 tkr. 
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Bolaget beskriver sin verksamhet som tillhandahållande av kontor, mötesrum och CWS. Bolaget 

erbjuder flexibla och fasta kontorsplatser samt egna kontorsrum. På sina anläggningar erbjuder 

bolaget faciliteter som t.ex. eventlokaler, gym, cykelverkstad, bageri och poddstudio.  

1.7. Tidigare studier 
Eftersom konceptet co-working fortfarande är relativt nytt på marknaden har tidigare studier inte 

funnits i någon större utsträckning. Många studier riktar sig mot de psykosociala faktorer och 

situationer som uppstår i CWS, den juridiska aspekten på avtalsstrukturen har knappt behandlats. 

I ljuset av detta kan denna rapport bidra till en större förståelse för ämnet.  

En gemensam nämnare i de arbeten som studerats är att de flesta har tagit upp den juridiska 

aspekten som intressant att studera vidare. I rapporten ”Coworkingplatser - en kvalitativ studie 

om en kontorsbransch i förändring” nämns juridiken som en intressant fråga att undersöka;  

”En annan aspekt som vore intressant att undersöka är de juridiska konsekvenserna av 

avtalsmodellerna mellan coworking-platserna och medlemmarna. Det är coworking-aktören 

(reds. anm.) som hyr av fastighetsägaren medan medlemmarna hyr i ”andra hand”. Vilka 

tvister har uppkommit och har medlemmarna samma skydd som de skulle ha haft om de 

hade hyrt direkt av fastighetsägaren?” (Sedin, 2016) 

”Hyreslagens flexibilitet på en allt mer flexibel hyresmarknad” är skriven på Uppsala universitet 

2018. Detta är den studie som ligger i direkt närhet till denna undersökning. Skillnaden på 

studierna är främst att nämnda uppsats tillämpar hyresreglerna på ett antal fiktiva avtalsscenarion 

och inte på faktiska avtal från branschen. Johansson kommer fram till att hyreslagstiftningen till 

stor del är tillämplig även på de avtalstyper som skrivs inom konceptet co-working. (Johansson, 

2018) 
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2. Genomgång av utgångspunkterna för ämnet 
Detta avsnitt ämnar ge läsaren en grundläggande förståelse för lagstiftningen som behandlas samt 

om co-working som koncept. Bakgrunden till co-working kommer att presenteras, likaså 

dagsläget och en trolig framtid för detta. 

2.1. Översiktlig beskrivning av gällande lagstiftning 
En viktig grundläggande avtalsprincip är principen om avtalsfrihet. Denna princip innebär att 

fysiska eller juridiska personer är fria att ingå avtal med vem som helst och bestämma vilka 

avtalsvillkor som ska gälla. Principen innebär tre saker, rätt att (1) avstå från avtal, (2) att välja 

avtalspart samt (3) att bestämma avtalets innehåll. (Allt om Juridik, 2014) Sett till 

hyreslagstiftningen så är hyresgästen normalt den svagare parten i ett hyresförhållande och är 

därför i behov av ett skydd gentemot hyresvärden. Lagstiftningen i 12 kap JB är av denna 

anledning utformad med ett socialt skyddssyfte. (Holmqvist & Thomsson, 2019) För att ett 

hyresavtal ska anses föreligga krävs att fyra rekvisit uppfylls i enlighet med 12 kap 1 § JB. Dessa 

rekvisit är (1) avtal, genom vilka (2) hus eller del av hus (3) upplåts till nyttjande (4) mot 

ersättning, se avsnitt 3.1.1 för vidare redogörelse. Hyreslagstiftningen innehåller ett antal regler 

som är tvingande till hyresgästens fördel både vad gäller bostads- och lokalhyra, se 12 kap 1 § 5 st 

JB. Om bestämmelser i avtalet strider mot vad som stadgas enligt lag, är dessa avtalsvillkor inte 

giltiga till förmån för hyresgästen. Ett exempel på detta är uppsägningstider; skrivs ett hyresavtal 

för lokalhyra gällande på obestämd tid kan avtalet enligt 12 kap 4 § JB sägas upp först till det 

månadsskifte som inträffar närmst nio månader efter att uppsägning sker. Framgår av detta avtal 

att uppsägningstiden istället är fem månader gäller detta villkor endast för hyresgästen, 

hyresvärdens uppsägningstid blir oavsett nio månader. Grundtanken är att hyresavtal ska 

förlängas och därför skyddas lokalhyresgäster också av ett indirekt besittningsskydd som ger rätt 

till ekonomisk ersättning vid en obefogad uppsägning. Hyreslagens regler om hyrestid och 

uppsägningstider kommer att i sin helhet redogöras i avsnitt 3.2.1 och reglerna om indirekt 

besittningsskydd beskrivs mer ingående i avsnitt 3.3.1. 

2.2. Flexibla kontorslösningar  
Co-working har sitt ursprung från 2005 då Brad Neuberg startade det första officiella co-

workingutrymmet i San Francisco. Verksamheten öppnades som en reaktion på ”osociala 

affärsområden (business centers) och en oproduktiv hemmamiljö”. (Foertsch & Cagnol, 2013) 

Detta skapade ett tredje sätt att arbeta, som varken var på ett traditionellt kontor på ett företag 

eller hemifrån som isolerad frilansare. (Gandini, 2015) 
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Enligt Fastighetsägarna är co-working ett koncept där flera företag får tillgång till kontorsyta 

inom ett gemensamt utrymme. I sin rapport om konceptet beskriver Fastighetsägarna co-working 

som en affärsmodell där de traditionella hyresavtalen ersätts av ett medlemskap som ger 

organisationer och företag möjlighet till mer flexibla kontorslösningar. (Fastighetsägarna, 2018) 

Newsec delar den uppfattningen, i sin rapport om co-working skriver de att det är ett öppet 

arbetsutrymme som på något sätt delas med andra medlemmar (Newsec, 2019). Utöver tillgången 

till ytan får hyresgästerna även utnyttja tilläggstjänster så som bemannade receptioner, skrivare 

och konferensrum. På den sociala fronten blir dessa ytor en möjlighet för hyresgästerna att få 

tillgång till kunskapsutbyten och samarbeten mellan olika företag. Utvecklingen på 

fastighetsmarknaden beskriver Fastighetsägarna såhär:  

”Utvecklingen som sker i fastighetsbranschen är att yta går från att vara en produkt till att 

bli en tjänst, det leder i sin tur till allt kortare uthyrningar samt att det finns möjlighet att 

öka värdet genom att addera produkter och tjänster för att anpassa ytan.” 

(Fastighetsägarna, 2018) 

Detta medför ett behov av att utnyttja kontorsytor på ett annat sätt än tidigare. Mycket beror på 

att arbetstagare i många fall inte längre är i behov av att ha en plats på företagets kontor utan har 

möjlighet att sköta sitt arbete så fort de fått tillgång till dator, telefon och wifi. Detta gör att den 

traditionella kontorsplatsen i många fall riskerar att bli onödig eller bristande i sin utformning. 

Co-working möjliggör för företag att i stället på ett effektivt sätt få möjlighet att hyra den plats 

som behövs för att täcka dess behov. Flexibiliteten inom kontorsmarknaden uppkom från början 

för att ge start-ups och frilansare möjlighet till kontorsplats på deras villkor. (Fastighetsägarna, 

2018) Arbete hemifrån är inte alltid optimalt då motivationsproblem och en känsla av att vara 

isolerad kan uppstå. Omgivningen hemma kan också vara distraherande. Därutöver kan 

möjligheterna att hyra ett eget kontor vara begränsade p.g.a. inträdesbarriärer i form av långa 

avtal, höga hyror eller få lediga lokaler. Andra skäl till att välja co-workinglösningar framför 

hemmet eller andra offentliga platser är faktorer så som komfort och att uppnå en känsla av 

professionalism mot externa kunder. (Spinuzzi, 2012) 

Co-working har i dagsläget en stark tillväxt både globalt och nationellt. I Europa har total CWS 

ökat från strax över 1 000 000 m2 år 2010 till drygt 4 000 000 m2 2018, se Figur 1. I de flesta 

europeiska marknader motsvarar CWS cirka 1 procent av alla kontorsytor, i vissa marknader kan 

det dock observeras att andelen är något högre, som t.ex. Amsterdam och London där 

motsvarande andel är cirka 5 procent idag. JLL bedömer att CWS kommer öka med cirka 25–30 

procent per år de kommande 5 åren och addera cirka 7 000 000 m2 CWS till marknaden. 2022 
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beräknas total marknadsvolym motsvara cirka 10 000 000 m2. (JLL, 2019) Newsec uppger att 

cirka 2,5 procent av kontorsytan i de nordiska storstäderna idag utgör CWS. Konceptet har, sett 

till yta, haft en tillväxt på 36 procent under 2018 och har under 2019 en beräknad tillväxt på 24 

procent i dessa städer. Dessa siffror påvisar att co-working utgör ett av de segment inom 

kontorsmarknaden som har snabbast tillväxt just nu. I Stockholm finns i dagsläget cirka 70 

lokaler fördelade på ett antal olika aktörer. (Newsec, 2019) Av total kontorsyta i Stockholm utgör 

CWS cirka tre procent (Fastighetsägarna, 2018). I Stockholmsområdet har de 19 största 

aktörerna, de senaste 7 åren ökat sin yta med mer än 500 procent. Just nu hyr dessa aktörer cirka 

181 000 m2 i Stockholmsområdet.  

 
Figur 1: Tillväxt av flexibla ytor i Europa. (JLL, 2019) 

En av de största förändringarna kopplat till användning av kontorsytor som skett sedan den 

finansiella krisen 2008 är att allt fler går under kategorin ”självanställda” eller arbetar på små samt 

medelstora bolag. Bland dessa segment är flexibla ytor väldigt attraktiva då det ger en större 

möjlighet att ändra eller säga upp kontrakten med kort varsel. Eftersom avtalen ofta är korta eller 

med mindre hårda uppsägningsregler är det ett mindre ekonomiskt åtagande för hyresgästerna. 

(JLL, 2019) Efterfrågan på CWS förklaras bl.a. av Ulf Boman i en intervju i Fastighetsvärlden 

(2018):  

”Vi befinner oss i en frilansekonomi där många jobbar som konsulter på kortare uppdrag. 

Dessa ensamkonsulter vill hitta ett sammanhang där de kan träffa andra. Istället för ett 

kontor i stan, där de också skulle känna sig ensamma, väljer de den här lösningen.” 



 

14  

Det är i dagsläget inte bara små bolag och frilansare som väljer dessa lösningar, även för större 

bolag finns fördelar med att placera delar av eller alla sina anställda i ett CWS. Vissa bolag väljer 

t.ex. att sätta sin marknadsavdelning i ett CWS då miljön på dessa platser kan ge upphov till mer 

inspiration. (Bergström, 2018) Utöver detta finns andra goda anledningar för större bolag att 

använda sig av dessa ytor. Det kan t.ex. vara i de fall bolag snabbt behöver vara närvarande på 

nya marknader. (JLL, 2019)  

Tillväxten på CWS beror till stor del på att dagens arbetssätt påverkats av diverse 

omvärldsfaktorer. Framförallt nämns digitalisering och delningsekonomi som två viktiga faktorer, 

men även tillväxten av tech-bolag och andelen start-ups har en viss påverkan på detta (Veckans 

Affärer, 2018; Savills Research, 2017). En ny generation som växt upp under digitaliseringens era 

är på väg in på arbetsmarknaden och av detta följer bl.a. att många tar saker som snabb 

kommunikation och uppkoppling för givet. Detta medför i sin tur att en fast geografisk plats 

numera spelar mindre roll då möjligheterna att koppla upp sig blivit ett naturligt inslag i vår 

vardag. Därutöver identifieras en trend att människor som arbetar under friare arbetsformer 

efterfrågar ett sammanhang och en större gemenskap. (SOU 2016:89, s. 177) Digitaliseringen 

skapar också möjligheter för fastighetsägare och hyresgäster att på kort varsel annonsera om 

vakanta lokaler och behov av att hyra lokal (Johansson, 2018). Delningsekonomi är ett begrepp 

som av vissa beskrivs som ”on-demand”-ekonomi. Det innebär att tillgångar eller tjänster kan 

delas mellan företag eller privatpersoner. Därutöver kan delningsekonomi även innefatta att dela 

s.k. ”underutnyttjade resurser”, exempel på detta är bl.a. lägenheter eller kontor som står tomma. 

(SOU 2017:26, s. 66)  

Savills identifierar andra orsaker till att CWS växer, bl.a. anges oflexibla hyresavtal samt brist i 

utbudet vad gäller traditionella kontorsytor som anledningar till varför efterfrågan på dessa typer 

av kontor växer. De menar att flexibla kontor ger företag möjlighet att växa och skala ner 

snabbare om det behövs med tanke på en osäker framtida ekonomisk marknad. Därutöver ligger 

vakansnivåerna lågt, särskilt vad gäller moderna och mindre kontor som är lämpliga för mindre 

bolag. (Savills Research, 2017)  
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3. Hyresrättslig bedömning av medlemskapstyperna 
Undersökningen har skett av totalt 14 avtal fördelade på 5 företag. Resultatet av undersökningen 

redogörs för i detta avsnitt. Inledningsvis följer grundlig genomgång av gällande rätt, för att sedan 

utifrån varje medlemskapstyp diskutera och analysera hur avtalen utformats och hur detta kan 

påverka inblandade parter. 

3.1. Bedömning av hyreslagens tillämplighet 
3.1.1.  Lagregler 

12 kap JB innehåller lagstiftning både vad gäller bostads- och lokalhyra. För att ett avtal om 

upplåtelse ska anses vara hyresavtal ska följande rekvisit vara uppfyllda, se 12 kap 1 § JB: Detta 

kapitel avser (1) avtal, genom vilka (2) hus eller del av hus (3) upplåts till nyttjande (4) mot 

ersättning. Nedan följer en närmare redogörelse för rekvisiten.  

Ett hyresförhållande ingås genom tecknande av avtal mellan hyresvärd och hyresgäst. Det finns 

inget krav på skriftliga avtal, detta följer motsatsvis av 12 kap 2 § JB. Att ett hyresförhållande 

uppstår till följd av ett avtal innebär att det inte kan uppstå ett hyresförhållande genom 

expropriation eller annat liknande tvångsförvärv. Inte heller i en situation där en person eller ett 

företag flyttar in i en lägenhet utan att samförstånd med fastighetsägaren finns kan ett avtal anses 

ingånget. Fastighetsägare kan inte genom passivitet ingå ett hyresförhållande. (Bengtsson & 

Victorin, 2013) 

Att upplåtelsen ska avse hus eller del av hus anges, men någon vidare definition på begreppen 

finns ej, däremot antas det att ”hus” bör ha väggar och tak. Begreppet ”del av hus” kan tolkas 

mer vidsträckt, det kan t.ex. anses att taket eller ytterväggen på ett hus kan vara ”del av hus”. 

(Edling, 2016) Kopplat till hyreslagens skyddssyfte bör det dock gå att dra en gräns vid att 

upplåtelse av t.ex. en skylt på husvägg inte bör vara att anse som hyresavtal. Begreppet ”lägenhet” 

syftar på objektet för upplåtelsen och avviker från vad som i vardagligt tal menas med lägenhet. 

Även lokaler, villor, garage och möblerade rum anses vara lägenheter enligt hyreslagen. 

(Holmqvist & Thomsson, 2019) Därutöver kan det även diskuteras om hyresobjekt ska vara 

lokaliserad på insidan av väggar och tak. Det senare och mer snäva alternativet innefattar mer 

likartade kännetecken som för definitionen av ”hus”. Däremot bör begreppet inte tolkas så snävt 

att lägenheten ska vara avgränsad av väggar, det bör räcka att lägenheten i ett större sammanhang 

omsluts av väggar och tak. Exempel på denna typ av upplåtelse kan vara en viss yta i en galleria 

där den yta som hyrs i sig inte utgör ett utrymme inom väggar och tak. (Edling, 2016) Utöver 

kravet på att hyresobjektet ska utgöra hus eller del av hus, finns ett krav på att lägenheten ska vara 
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definierad och lokaliserad. Med definierad menas att något ska vara sakligt bestämt, till exempel 

att det är en skrivbordsplats som upplåts och med lokaliserad menas att detta objekt till platsen 

ska vara bestämd. Detta rekvisit har behandlats bl.a. i NJA 2001 s. 10. Rättsfallet handlar om en 

person (Försäljaren) med rättigheter att bedriva brödförsäljning inom 30 platser i SL:s 

biljettförsäljningshallar, HD:s dom lyder att den centrala bestämmelsen i avtalet är rätten till att 

bedriva försäljning på dessa ställen. I detta rättsfall uppfylls visserligen att objektet som sådant, 

rent byggnadstekniskt, är ”hus eller del av hus”, men avtalet som prövats bedöms inte vara 

lokalhyresavtal. Att objektet ska vara ”definierat och lokaliserat” uppfylls inte då Försäljaren har 

rätt att bedriva sin verksamhet inom 30 olika tunnelbanestationer, vilka inte vidare specificeras. 

Vidare har Försäljaren endast haft rätt att bedriva försäljning efter att relevanta tillstånd, från bl.a. 

polismyndigheten, för att bedriva försäljningen godkänts vid varje enskilt tillfälle. 

Försäljningsplatserna kunde härutöver variera om Försäljaren eller SL så önskande. Dessa 

förhållanden talar starkt emot att ett lokalhyresavtal ska anses föreligga. Det framgår att det kan 

finnas undantag från kravet på att ett objekt ska vara definierat och lokaliserat. HD har uttalat sig 

kring detta i domen;  

”En upplåtelse av ett lätt utbytbart utrymme av viss storlek, t.ex. en garageplats eller ett 

förvaringsutrymme, kan sålunda under vissa förhållanden anses som ett hyresavtal även om 

nyttjanderätten inte gäller en bestämd plats och placeringen av det uthyrda utrymmet i viss 

utsträckning kan variera under avtalstiden. Detta innebär att även om avtalet inte direkt 

lokaliserar nyttjanderätten och om det utrymme som nyttjas i viss mån kan variera, bör det 

ändå kunna anses vara en form av hyresrätt”. (NJA 2001 s. 10) 

HD preciserar inte närmare vilka förhållanden som avses. Det tyder på att andra förutsättningar 

som talar för att hyresavtal ska föreligga för att en sådan motivering ska vara applicerbar. Vad 

som är av betydelse är detta lägre krav på lokalisering av hyresobjekt som varierar inom samma 

hus. HD:s referens till en parkeringsplats i ett garage kan liknas vid ett skrivbord placerat på ett 

kontor, som diskuteras närmare i avsnitt 3.1.5.  

Det förutsätts vidare att det finns någon typ av exklusiv rätt att utnyttja lägenheten, saknas sådan 

exklusivitet är det mindre troligt att avtalet faller under hyreslagstiftningen (Edling, 2016). Detta 

rekvisit har behandlats i ett rättsfall som prövar en fråga kring huruvida ett avtal om vårdboende 

är att anse som hyresavtal. I det specifika fallet har en vårdtagare som bor i ett rum, där vården 

anses överordnad upplåtelsen av boende, inte ansetts vara hyresgäst. Detta p.g.a. att vårdtagaren 

inte innehaft ensam dispositionsrätt till utrymmet, bl.a. då vårdtagaren inte fått låsa rummet, eller 

bestämma fritt över möblemanget. (RH 1999:10) Vad som är viktigt är huruvida hyresgästen har 
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exklusiv rätt i form av självständigt nyttjande gentemot hyresvärden. Inte heller i NJA 2001 s. 10 

har exklusiv rätt ansetts föreligga då Försäljaren vid alla tillfällen varit tvungen att flytta om SL:s 

verksamhet krävt detta. Vidare har Försäljaren också kunnat bli nekad tillträde till visst önskat 

försäljningsställe p.g.a. att tillstånd från Myndighet inte har lämnats. 

Om ett hyresavtal ska anses föreligga ska det härutöver utgå ersättning för nyttjandet, det är 

däremot inte sagt att ersättning ska utgå i pengar. Detta fastslås i ett rättsfall då en 

verksamhetsutövare bedrivit restaurangverksamhet i en skola. Verksamhetsutövaren har åtagit sig 

att servera maten enligt prissättning som godkänts av kommunen. Prestationen att servera mat till 

ett pris som ej får överstiga en viss gräns, d.v.s. att avstå från viss betalning för maten som 

serveras, ansågs utgöra en typ av ersättning och upplåtelsen ansågs därmed uppfylla rekvisiten för 

att hyresförhållande råder. (NJA 1978 s. 389)  

Sammanfattningsvis anses ett hyresförhållande ingånget om: 

1. Det sker genom att ett avtal ingåtts genom samförstånd. 

2. Upplåtelsen avser ”hus” eller ”del av hus” och är definierat och lokaliserat. Det finns 

däremot en möjlighet att ”ett lätt utbytbart utrymme av viss storlek” kan vara olokaliserat, 

jfr. garage där placering i viss utsträckning kan variera.  

3. Det finns exklusiv rätt att nyttja hyresobjektet.  

4. Det utgår ersättning för nyttjandet. Ersättningen kan utgå i både pengar och andra 

liknande former.  

3.1.2.  Blandade avtal 
Det är ofta andra villkor och bestämmelser intagna i avtalet som får till konsekvens att 

hyresmomentet kan riskera att bli underordnat. Trots att avtalet visserligen uppfyller rekvisiten 

som diskuterats i föregående avsnitt, finns ändå situationer som kan föranleda att avtalet faller 

utanför hyresreglerna. Detta resonemang förs vidare och utvecklas nedan. I NJA 2001 s. 10 som 

beskrivits i föregående avsnitt konstaterar HD att;  

”Även om ett avtal innehåller vissa kriterier för ett hyresavtal kan det innehålla ytterligare 

moment av annat slag som kan leda till att avtalet inte anses utgöra ett hyresavtal.” (NJA 

2001 s. 10) 

HD fastslår att det visserligen kan ha ansetts ingå element av lokalupplåtelse i avtalet men att 

dessa var av obestämd karaktär. Det huvudsakliga syfte som funnits med avtalet bedömdes istället 

vara att Försäljaren skulle ha rätt att bedriva försäljning av bröd i tunnelbanesystemet varvid HD 

bedömt att avtalet inte ska anses vara ett lokalhyresavtal.  
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I NJA 1971 s. 129 upplåter Stockholms travsällskap restaurangbyggnader samt kiosker inom 

Solvalla travbana. Hyran är omsättningsbaserad och hyrestiden bestämd, detta under 

förutsättning att verksamheten bedrivs utan anmärkning från Myndighet eller travsällskapet. En 

fråga som diskuteras i målet är huruvida restauranginnehavaren kan anses ha dragit sådan fördel 

av sällskapets kundunderlag att det skulle medföra att upplåtelsen är av sådan karaktär att 

restaurangverksamheten kan anses ingå i travsällskapets verksamhet. I det aktuella fallet menar 

HD att kundunderlaget är beroende av upplåtarens verksamhet är mer långtgående än andra 

liknande upplåtelser. HD uttalar sig dock kring det faktum att verksamheter vanligtvis drar nytta 

av varandras kundunderlag och detta tycks inte ha någon inverkan vid bedömningen då det är en 

vanlig förutsättning vid kommersiella upplåtelser. Dessutom innehar nyttjanderättsinnehavaren 

möjlighet att undgå konkurrens om kundunderlaget vilket också medför att avtalet är mer 

gynnsamt än övriga liknande upplåtelser. Här bedömer HD ändå att lokalhyresavtal anses 

föreligga. Detta p.g.a. att det är tal om mycket stora kapitalkrävande lokaler som medför att 

lokalerna har en central betydelse för nyttjanderättsinnehavaren och dess verksamhet vilket gör 

att upplåtelsen av yta inte kan anses vara underordnat övriga villkor.  

Frågeställningen kring blandade avtal diskuteras även i Svea HovR dom i mål nr T-11761–13. 

Rättsfallet behandlar en situation där ett bolag (Bolaget) som bedriver sjukvårdsverksamhet 

tecknat två fristående avtal med två läkare (Läkarna). Läkarna har i.o.m. detta rätt att bedriva 

läkarvård inom vardera läkares specialistkompetenser. Ersättningen har i båda fallen varit 

omsättningsbaserad, en av Läkarna har ensamt betalat cirka 1,5 miljoner kronor föregående år. 

Läkarna hade egna behandlingsrum i lokalen samt egen privat utrustning. Utöver 

behandlingsrummet svarade Bolaget för faciliteter som telefon, tidsbokning, väntrum, reception, 

journal och remisshantering. Vidare hade Läkarna tillgång till gemensamhetsutrymmen och vid 

vissa dagar hade en av Läkarna tillgång till en gemensam operationssal. Bolaget ägde rätt att 

fördela om läkarna vid behov, det var dock ostridigt att de aktuella Läkarna alltid tjänstgjort i 

samma rum. HovR fastslår TR dom och åberopar de domskäl som TR angivit, varför en 

redogörelse för TR:s domskäl följer nedan. TR bedömer att avtalet och upplåtelsen i aktuellt fall 

innefattat ”betydligt mer än tillgång till mottagningsrum”. Verksamheten har sådan karaktär som, 

jämfört med t.ex. restaurangverksamhet, inte kräver särskilt stora lokaler. Med hänsyn tagen till 

storleken på den ersättning som utgått kan ytan endast motsvarats av en liten del av den 

ersättningen. Dessutom har verksamheten bedrivits under ett gemensamt varumärke, och 

karaktären har närmast varit att Läkarna ingått i Bolagets verksamhet. TR har konstaterat att 

Läkarnas och Bolagets verksamhet inte kan anses självständiga gentemot varandra. Den yta som 

då eventuellt hade kunnat ansetts vara lokalupplåtelse får i detta fall anses vara underordnat 
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övriga tjänster som ingått i samarbetsavtalet. Det är inte heller möjligt att urskilja lokalupplåtelsen 

från övriga avtalsmoment, på samma sätt som i NJA 2007 s. 1018 (diskuteras vidare i avsnitt 

3.3.1). Avtalet avviker helt från vad som typiskt sett utgör ett hyresavtal.  

Sammanfattningsvis kan sägas att ett avtal som uppfyller rekvisiten för hyra ändå kan utgöra 

tjänsteavtal i sin helhet p.g.a. övriga avtalsmoment, detta förutsatt att HovR:s bedömning i mål T-

11761–13 godtas. Det kan tolkas att syftet med upplåtelsen är viktig i bedömningen, vilket 

bekräftas i både NJA 2001 s. 10 samt i Svea HovR:s dom i mål nr T-11761-13, där det finns 

syften utöver lokalupplåtelse som anses överordnade, t.ex. rätt att bedriva försäljningsverksamhet. 

Utöver detta har storleken på ytan betydelse i den mån att det i NJA 1971 s. 129 handlade om 

lokaler som upptog en stor yta som i relation till övriga avtalsmoment var betydande. I Svea 

HovR:s dom i mål nr T-11761-13 var storleken på rummet som förhyrdes istället liten i 

jämförelse med den ersättning som utgick för samarbetsavtalet. I det senare fallet utgick en 

ersättning om 1,5 miljoner kronor per år och givet ett antagande om att ett mottagningsrum 

upptar cirka 30 m2 blir den totala hyran 50 000 kr/m2/år. Enligt Datscha är marknadshyrorna för 

kontor på adressen i det aktuella fallet cirka 6 450 kr/m2/år. Detta vittnar om att ersättningen till 

betydande del borde omfatta andra typer av tjänster än ytan som upplåts. Att verksamheterna ska 

vara självständiga gentemot varandra tycks också vara av väsentlighet. Detta motiveras bl.a. i Svea 

HovR:s dom i mål nr T-11761-13 där sjukvårdsverksamheten som bedrivits i lokalerna har en 

karaktär av att vara sammankopplade. Detta kommer ha betydelse vid bedömningen av de olika 

medlemskapstyper som diskuteras vidare i avsnitt 3.1.4–3.1.7.  

3.1.3.  Parternas avsikt med avtalet 
Vad som är avsikten eller syftet när en slutkund tecknar ett medlemskap hos en aktör bör till viss 

del kunna påverka hur partsrelationen bedöms vid en tvist. Det handlar om att analysera avtalet 

utifrån ändamålet. När ändamålet är känt, blir det lättare att analysera avtalet och veta hur 

parternas ska förhålla sig till det. Vad avsikten med avtalet är vid tecknandet, kommer ha 

betydelse för avtalstolkningen. (Ramberg & Ramberg, 2010) Tecknas en fast kontorsplats till en 

anställd på ett litet bolag och denna plats nyttjas 08–17 måndag–fredag varje vecka, bortsett från 

diverse möten eller luncher kan förutsättas att detta är slutkundens ”dagliga kontor” och att det är 

här det dagliga arbetet utförs. Denna situation kan närmast liknas som om slutkunden istället 

hade hyrt ett mindre traditionellt kontor. Slutkunden kan här anses vara i behov av 

hyreslagstiftningens skyddsregler då det kan bli problematiskt att snabbt behöva lösa en ny 

arbetsplats vid en hastig uppsägning. En annan situation kan vara en kund som har sitt kontor i 

annan stad och vanligtvis utför sitt arbete därifrån men som p.g.a. bekvämlighet tecknat ett       
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co-workingmedlemskap i Stockholm för att utnyttja detta vid diverse möten och arbetsresor. 

Slutkunden bedöms inte vara på plats på co-workingkontoret mer än möjligtvis några gånger per 

månad. Slutkunden kan i detta fall inte på samma sätt anses vara beroende av sitt medlemskap 

och en oväntad uppsägning skulle inte påverka slutkunden markant. Detta då det troligtvis är 

förhållandevis enkelt att teckna nytt ett avtal hos en annan aktör alternativt ha möjlighet att 

bedriva sin verksamhet utan vidare tillgång till ett kontor i Stockholm. Är slutkunden istället ett 

större bolag som har de flesta av sina anställda placerade på ett annat kontor men som valt att 

placera t.ex. sin marknadsavdelning på ett co-workingkontor kan behovet av att ha tillgång till 

säkra platser återigen anses vara av större betydelse. Det kan förutsättas att bolaget i denna 

situation tecknat avtalet för en längre tid än minimitiderna för de medlemskap aktören erbjuder. 

Troligtvis är avdelningen placerad på kontoret med avsikten om att få jobba i en ny stimulerande 

miljö, av platsbrist eller p.g.a. andra faktorer där en bättre lösning inte vid tillfället finns. Skulle ett 

avtal av detta slag oväntat sägas upp uppkommer troligtvis logistiska problem likväl som högre 

utgifter för bolaget då ett antal anställda med kort varsel kan riskera att behöva byta lokaler etc.  

3.1.4.  Loungemedlemskap 
I denna medlemskapstyp har två avtal granskats, dessa tillhör Företag A och B. Vidare följer en 

genomgång av dessa avtal. Typiskt för dessa medlemskap är att medlemmen har tillgång till en 

lounge eller område med sittmöjligheter, men inte en skrivbordsplats. Båda avtalen erbjuder 

medlemmen tillgång till samtliga lounger i företagets regi, se Figur 2 och Figur 3. Utöver de avtal 

som granskats noteras en liknande trend i branschen där loungemedlemskap ofta tycks ge tillgång 

till samtliga lounger i företagets regi, se t.ex. Regus (2019). I samtliga loungemedlemskap ingår 

bl.a. tillgång till wifi samt kaffe och te.  

För att ett avtal ska klassificeras som hyresavtal ska bl.a. samtliga delar av hyresrekvisitet ”hus 

eller del av hus” samt ”upplåts till nyttjande” uppfyllas, förutsättningarna för detta gås igenom i 

avsnitt 3.1.1. Att lokalerna skulle utgöra ”hus eller del av hus” behöver i sig inte ifrågasättas då 

samtliga verksamheter upplåter plats inom ett hus eller del av hus. Utöver detta ska hyresobjektet 

vara lokaliserat. I NJA 2001 s. 10 stod det klart att försäljningen kunde variera inte bara inom en 

och samma tunnelbanestation utan att det även var möjligt att röra sig mellan olika 

tunnelbanestationer beroende på var Försäljaren fann lämpligast för tillfället. Det var bl.a. denna 

omständighet som gjorde att det talade starkt emot att avtalet var att anse som hyresavtal. (NJA 

2001 s. 10) På samma sätt borde förutsättningen att alla lounger i företagets regi får användas av 

slutkunden tala emot att ytan som upplåts är att klassificera som definierad och lokaliserad. Det 

borde i.o.m. detta krävas särskilda omständigheter för att denna typ av avtal ska vara hyresavtal. 
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En sådan omständighet kan vara att medlemmen enligt avtalet har tillgång till alla anläggningar 

men i praktiken bara har möjlighet att framförallt nyttja en anläggning, t.ex. om anläggningarna är 

lokaliserade i olika städer. Vid bedömningen att objektet ändå ska anses vara definierad och 

lokaliserad ska också exklusiv rätt till objektet föreligga för att ett hyresavtal ska anses ingånget. 

Detta bör antas föreligga då det förefaller osannolikt att en aktör under slutkundens arbetsdag 

skulle kräva att slutkunden skulle flytta till en annan plats än den som valts vid ankomst till 

loungen. Om det visar sig att avtalet för ett loungemedlemskap uppfyller rekvisiten för att det ska 

utgöra ett hyresavtal måste dock hänsyn tas till övriga tjänster i avtalet och huruvida dessa anses 

överordnade upplåtelsen av ytan. Som diskuterats i avsnitt 3.1.2 kan detta vara avgörande i 

huruvida avtalet anses utgöra hyresavtal eller ej. Både i Företag A och B ingår som nämnts en del 

kringtjänster utöver tillgång till lokalerna, se Figur 2 och Figur 3. Dessa är något mer omfattande 

vad gäller Företag B, som bl.a. har tillgång till bemannad reception, skrivare och möjlighet att 

bolagsregistrera sig på aktörens adress. Förutsatt att HovR:s bedömning godtas, kan en 

gemensam reception kan vara en sådan sak som gör att avtalet kan anses avvika från vad som 

traditionellt sett anses som hyresavtal, jfr. Svea HovR:s dom i mål nr T-11761-13. Det som skiljer 

sig från det nyss nämnda rättsfallet är det faktum att de bolag som är placerade på anläggningen 

bedriver sina verksamheter skilda från aktörens verksamhet, de kan alltså sägas vara självständiga. 

I avsnitt 3.1.2 diskuterades storleken på ytan i relation till övriga avtalsmoment. I ärendet som 

avses i nyss nämnda rättsfall utgick en ersättning för ytan som väsentligt översteg en normal 

marknadshyra. Detta vittnade om att resterande del av ersättningen torde avse övriga delar av 

avtalet. Eftersom den överstigande delen var ”betydligt mer än tillgången till mottagningsrum” i 

ovan nämnt rättsfall ansåg TR att upplåtelsen av ytan var underordnat övriga avtalsmoment. I de 

avtal som granskats för upprättande av loungemedlemskap ingår visserligen diverse kringtjänster, 

men av vikt blir alltså hur de står i relation till varandra. I detta fall går det att tänka sig att 

upplåtelsen av ytan ändå är en central anledning till varför en kund väljer att teckna ett sådant 

avtal. 

En samlad bedömning borde landa i att denna typ av medlemskap inte faller under hyresreglerna. 

Det kan ändå finnas skäl att göra en enskild bedömning som i vissa fall kan föranleda att 

hyresreglerna ska tillämpas på ett loungemedlemskap. De avtal som har granskats kan inte anses 

ha tillräcklig hyresrättslig karaktär då upplåtelsen av yta inte kan anses definierad och lokaliserad. 

Detta med hänsyn tagen till medlemmen ofta får tillgång till samtliga lounger i aktörens regi. 
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Figur 2: Urklipp ur Företag A:s avtal som beskriver de tjänster som ingår i loungemedlemskapet. 

 
Figur 3: Urklipp från Företag B:s hemsida som beskriver de olika tjänster som ingår i loungemedlemskap.  

3.1.5.  Flexibla kontorsplatser 
De företag som erbjuder flexibla kontorsplatser är Företag A, C och E. Generellt har medlemmen 

vid flexibla medlemskap tillgång till skrivbordsplatser i ett öppet kontorslandskap. Medlemmen 

kan komma och slå sig ner vid ett ledigt skrivbord. Det finns ingen möjlighet att lämna kvar 

något över en längre tidsperiod utan medlemmen måste ta med sig sina saker varje dag, eller hyra 

ett förvaringsskåp. Platserna är ofta fullt möblerade med sedvanliga kontorsmöbler. De tjänster 

som ingår i medlemskapet varierar till viss del mellan företagen, men består bl.a. av wifi, kaffe, 

eventinbjudningar och möjlighet att boka mötesrum, se Figur 4, Figur 6 och Figur 7. Företag C 

bedriver endast verksamhet i en anläggning och hos Företag E väljer medlemmen vilken av 

anläggningarna som tillgång önskas till. I båda dessa fall har medlemmen med andra ord endast 

tillgång till en anläggning, hos Företag A får medlemmarna däremot tillgång till samtliga tre 

anläggningar i företagets regi. Hos Företag A tycks karaktären på medlemskapet därför, när 

hänsyn ej tas till hur platserna är utrustade, mer likna de loungemedlemskap som beskrivs i avsnitt 

3.1.4.  

Företag E har valt att ta in en klausul i vilken parterna är överens om att avtalet inte utgör 

hyresavtal, se Figur 5. För att göra en bedömning huruvida avtalet utgör hyresavtal eller ej 

kommer det rättsliga innehållet vara av vikt. Hur parterna valt att beteckna avtalet kommer inte 

vara avgörande i denna bedömning. (Cederstierna, u.d.) Vad gäller hyresrekvisiten är det som 

tidigare diskuterats lätt att konstatera att samtliga lokaler byggnadstekniskt utgör ”hus eller del av 



 

23  

hus”. Både vad gäller Företag C och E bör lokalerna utöver detta vara klassificerade som 

lokaliserade. Medlemmarna har i denna medlemskapstyp rätt att utnyttja vilket skrivbord som 

helst under dagen, vilket innebär att upplåtelsen av skrivbordsytan inte i sig är lokaliserad. Detta 

behöver dock, som tidigare nämnts, i enligt med NJA 2001 s. 10, inte i sig medföra att rekvisitet 

inte anses uppfyllt. I HD:s uttalande görs en jämförelse med ett parkeringsgarage där hyresgästen 

får parkera på valfri parkeringsplats inom garaget. Denna medlemskapstyp kan jämföras med 

ovan nämnda situation och bedömningen borde vara densamma. Detta eftersom upplåtelsen för 

flexibla arbetsplatser innebär att en person inom ett bestämt område har möjlighet att utnyttja 

valfri kontorsplats. För Företag C och E bör därför rekvisitet ”hus eller del av hus” vara uppfyllt. 

Eftersom Företag A:s avtal ger medlemmarna tillgång till samtliga lokaler bör lokalisering inte 

uppfyllas på samma sätt här, se diskussion i avsnitt 3.1.4.  

Hos Företag A och E kan exklusivitet anses föreligga då det inte är troligt att aktören skulle kräva 

att en medlem ska flytta på sig under dagen. Detta medför att medlemmen har exklusivitet under 

nyttjandeperioden. Detta gäller troligtvis inte hos Företag C då aktören i sitt avtal för flexibla 

kontorsplatser skrivit in att medlemmen har rätt att ”arbeta vid någon av de flexibla 

arbetsplatserna när de är lediga”, se Figur 6. Detta kan tolkas som att företaget frånsäger sig 

ansvaret för att kunden ska ha en faktisk plats att utnyttja vid sin vistelse i lokalerna. Detta kan 

tolkas som att medlemmen inte längre har exklusiv rätt till hyresobjektet, jfr. NJA 2001 s. 10. I 

NJA 2001 s.10 bedömer HD att exklusiv rätt till ytan inte föreligger då Försäljaren varit tvungen 

att flytta om SL krävt det eller om tillstånd för att bedriva verksamhet inte givits. Detta leder till 

att ett hyresavtal inte bör föreligga hos Företag C då medlemmen inte är garanterad en plats. 

Eftersom endast Företag C och E uppfyller rekvisitet ”hus eller del av hus” och endast Företag A 

och E uppfyller rekvisitet ”upplåts till nyttjande” kan sägas att det troligtvis bara är Företag E:s 

avtal som uppfyller samtliga rekvisit för ett hyresavtal.  

Trots att ett avtal uppfyller de hyresrättsliga rekvisiten måste hänsyn tas till huruvida de övriga 

tjänsterna som tillhandahålls utgör merparten av avtalet. I Svea HovR:s dom i mål nr T-11761–13 

konstaterades att marknadshyran var mycket lägre än den totala ersättningen. Utifrån detta drogs 

slutsatsen att mellanskillnaden avsåg övriga tjänster vilket ledde till att ytan ansågs underordnat 

övrigt avtalsinnehåll. I Företag E:s fall ligger den, enligt Datscha, normala marknadshyran i 

området på 6 400 kr/m2/år där en av anläggningarna är lokaliserade. På samma anläggning 

debiteras cirka 10 700 kr/m2/år förutsatt att en flexibel arbetsplats upptar cirka 6 m2. Detta kan 

ställas i relation till ovan nämnt rättsfall där hyran istället låg på cirka 50 000 kr/m2/år i ett 

område där marknadshyran låg på 6 450 kr/m2/år. I rättsfallet är ersättningen cirka åtta gånger så 
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hög som marknadshyran. I detta avtal är ersättningen inte ens dubbelt så hög vilket i sig vittnar 

om att det visserligen förekommer extra tjänster utöver ytan, men att det inte borde anses vara av 

sådan vikt att hela avtalet faller utanför hyresreglerna. Vidare kan också kort nämnas något om 

syftet med upplåtelsen. Det är viktigt att diskutera varför ett bolag väljer denna typ av lösning, 

och den centrala anledningen bör vara möjligheten att befinna sig på platsen och kunna bedriva 

sin verksamhet därifrån. De tjänster som tillkommer kan i sig inte anses vara anledningen till att 

ett bolag väljer att teckna avtal med aktören, dessa bör närmast ses som konkurrensfördelar i en 

jämförelse mellan aktörerna. Vid den bedömning som här görs av Företag E:s avtal borde 

lokalupplåtelsen vara överordnad övriga avtalsmoment. Sammantaget med vad som redan sagts 

angående uppfyllandet av hyresrekvisiten står det klart att det förmodligen är tal om ett 

hyresavtal. Eftersom de avtal som Företag A och C tecknar inte uppfyller hyresrekvisiten görs 

ingen vidare bedömning om huruvida övriga tjänster i avtalet påverkar bedömningen. 

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att medlemskap där medlemmen har möjlighet att nyttja 

endast en anläggning borde utgöra hyresavtal enligt rekvisiten, medan medlemskap där 

medlemmen fritt får byta anläggning kommer vara svårare att kategorisera som hyresavtal. Vid en 

friskrivning från företagets sida som gör att medlemmen inte är garanterad en plats bör inget 

hyresavtal föreligga då exklusiviteten till objektet uteblir. Vid en bedömning om huruvida avtal 

där slutkunden i teorin har tillgång till flera anläggningar ska utgöra hyresavtal måste det vidare 

föras en diskussion om kundens avsikt, se avsnitt 3.1.3.  

 
Figur 4: Urklipp ur Företag E:s avtal som beskriver de tjänster som ingår i medlemskapet flexibla kontorsplatser. 

 
Figur 5: Urklipp ur Företag E:s avtal avseende flexibla kontorsplatser. 
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Figur 6: Urklipp ur Företag C:s avtal som beskriver de tjänster som ingår i medlemskapet flexibla kontorsplatser. 

 
Figur 7: Urklipp ur Företag A:s som beskriver de tjänster som ingår i medlemskapet flexibla kontorsplatser. 

3.1.6.  Fasta kontorsplatser 
För denna medlemskapstyp har fem avtal granskats, det innebär att samtliga företag som deltagit i 

undersökningen erbjuder denna typ av medlemskap. Detta innebär att medlemmen hyr en 

skrivbordsplats som blir dedikerad till medlemmen, som är fri att själv disponera över platsen. 

Medlemmen får ofta tillgång till förvaringsskåp i anslutning till platsen och möjlighet att lämna 

kvar saker vid behov. Det är enligt Edling (2016) inte ett krav att hyresobjektet är avskilt av 

byggnadstekniska detaljer så som väggar. Ett exempel som Edling (2016) lyfter är att även ett 

utrymme i en galleria kan utgöra en lägenhet ur ett hyresrättsligt perspektiv. Frågan har 

behandlats i RBD 13:78 där en lägenhet som byggnadstekniskt utgör en enhet har hyrts ut genom 

två skilda hyresavtal. Bostadsdomstolen slår fast att det inte finns något i lagstiftningen som 

hindrar att olika delar av en lägenhetsenhet hyrs ut genom separata avtal. Detta oavsett om 

upplåtelsen sker till samma person eller flera olika. (RBD 13:78) Med ledning av detta borde ett 

skrivbord och, framförallt, ytan runt det kunna utgöra en lägenhet som utgör ”del av hus”. 

Företag B, D och E har upprättat en karta vid vilken platsen är utmärkt, se Figur 8 och Figur 15. 

Enligt Intervjuperson 11 skickar de alltid med en karta tillsammans med offerten där platsen är 

markerad, utöver detta beskrivs även objektet för upplåtelsen i avtalet, se Figur 9. Företag A och 

C har inte angett i sina avtal att platsen är markerad på någon karta. Det finns inte något hinder 

mot att hyresavtal ingås muntligen, däremot kan ett muntligt avtal eller avtalsvillkor skapa större 

                                                
1 Intervjuperson 1, Säljare Företag B, intervju den 12 april 2019 
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osäkerhet om avtalets innehåll och av den anledningen föranleda fler tvister (Edling, 2016). 

Fortsättningsvis förutsätts dock att medlemmen är upplyst om vilken plats som avses i avtalet.  

Varken aktören eller andra kunder har rätt att disponera ytan under hyrestiden. Kunden har 

möjlighet att installera egen dataskärm och lämna kvar tillhörigheter dygnet runt, detta talar för att 

exklusivitet ska antas föreligga i samtliga fall. Företag A har dock valt att förbehålla sig rätten att 

flytta medlemmar vid månadsskiften, se Figur 24, detta kan tala emot att avtalet utgör hyresavtal. 

Detta kopplat till NJA 2001 s.10 där HD uttalar sig kring det faktum att Försäljaren inte haft 

någon självständig rätt att nyttja försäljningsstället gentemot SL och att bl.a. denna förutsättning 

talade starkt emot att avtalet skulle utgöra hyresavtal. Detta eftersom SL samt polismyndigheten 

haft möjlighet att flytta på Försäljaren om detta ansetts lämpligt. Det ska dock sägas att 

partsförhållandet i övrigt var av sådan karaktär att det varit osannolikt att det varit fråga om ett 

hyresförhållande. I Företag A:s fall är det tal om en upplåtelse som i resterande avseenden 

innehåller hyresmoment. Framförallt är syftet med avtalet upplåtelse av yta, jfr. med NJA 2001 

s.10 där syftet med upplåtelsen framförallt var rätt att bedriva försäljningsverksamhet inom SL:s 

område. Ytterligare en omständighet som talar för att detta ska utgöra hyresavtal till skillnad från 

rättsfallet ovan är det faktum att hyresobjektet i detta fall är klart definierat och utgörs av den yta 

som skrivbordet med tillhörande möblemang upptar. Det är alltså inte tal om ett odefinierat 

område på det sätt som ett 30-tal tunnelbanestationer utgör. Mot bakgrund av detta kan 

konstateras att även detta avtal bör uppfylla kriteriet ”hus eller del av hus” och avtalet bör därför 

utgöra hyresavtal.  

 
Figur 8: Urklipp ur Företag E:s avtal avseende fasta kontorsplatser. 

 
Figur 9: Urklipp ur Företag B:s avtal avseende fasta kontorsplatser respektive egna kontor. 
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På samma sätt som för tidigare medlemskapstyper ingår en del kringtjänster till upplåtelsen av 

ytan. Det som ingår hos de olika aktörerna är illustrerat i Figur 10–14, se nedan. I samtliga 

medlemskap ingår sådant som internetuppkoppling, kaffe och te, tillgång till kök och andra 

gemensamma ytor samt möjlighet att boka konferensrum. Utöver detta erbjudes en rad andra 

tjänster som varierar mellan aktörerna, så som bemannade receptioner, IT-, städ- och 

konferenspersonal, posthantering, tillgång till skrivare och kontorsmateriel, sociala tillställningar 

etc. Enligt vad som tidigare sagts om blandade avtal i avsnitt 3.1.2 utmärker sig tre (3) saker som 

särskilt viktiga. Det är dels (1) storleken på lokalupplåtelsen i relation till övriga avtalsmoment 

kopplat till ersättningens storlek (2) syftet med upplåtelsen samt (3) verksamheternas 

självständighet gentemot aktören. I dessa fall kan det konstateras att mängden tjänster som ingår i 

avtalet är hög och här behöver en bedömning av storleken på dessa i relation till lokalupplåtelsen 

göras. Enligt marknadsinformation från Datscha är marknadshyran för ett kontor på adresserna 

där aktörerna bedriver sin verksamhet mellan 3 500 och 6 400 kr/m2/år. Förutsatt att 

kontorsplatserna upptar cirka 6 m2 debiterar aktörerna en avgift mellan 11 000 och 14 820 

kr/m2/år. Undantaget är Företag A, i detta område ligger marknadshyran på cirka 1 350 kr/m2/år 

medan bolaget debiterar en avgift på cirka 9 990 kr/m2/år. Företag A:s avgift är cirka 7,5 gånger 

så hög som marknadshyran, medan motsvarande siffra för de övriga aktörerna ligger mellan 2,3 

och 4,1 gånger. Frågan blir här om det faktum att ersättningen överstiger normala marknadspriser 

medför att hyresmomenten i avtalen kan anses underordnade, likt Svea HovR:s dom i mål nr T-

11761-13. I ovan angivet rättsfall var ett av huvudargumenten för att hyresavtal inte ansågs 

föreligga att den yta som upplåtits var liten i relation till den ersättning som utgick, vilken i 

aktuellt fall uppgick till cirka åtta gånger marknadshyran i området. Sett till vad de olika aktörerna 

erbjuder kan konstateras att Företag A:s tjänsteutbud inte är mer omfattande än övriga aktörer 

och därför motiverar ett högre pris. Det förefaller snarare som att aktören prissatt sina 

medlemskap utifrån de priser som råder i de mer centrala delarna i Stockholm, medan de i själva 

verket är lokaliserade i en förort. Vad gäller de övriga fyra aktörerna överstiger ersättningen 

marknadshyran med cirka 2,3–4,1 gånger. Att ersättningen överstiger marknadshyran kan 

eventuellt motiveras av att det utöver ytan ingår även andra ytor som det i ovan jämförelse inte 

tagits hänsyn till, t.ex. kök, toalett etc. se vidare diskussion i avsnitt 4.1. Utöver detta kommer 

även verksamheternas självständighet gentemot aktören ha betydelse för bedömningen. Den 

interaktion som sker mellan medlemmar och aktör är snarare endast av social karaktär. Det är på 

inget sätt så att bolag har någon inverkan över aktörens verksamhet eller vice versa. Väsentligt för 

bedömningen blir även upplåtelsens syfte, här kan sägas att det förefaller osannolikt att bolag som 

tecknar medlemskap hos aktörerna gör detta av någon annan anledning än att huvudsakligen få 
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tillgång till en arbetsplats. Vad som nu har sagts kan, i kombination med vad som diskuterats 

ovan, motivera att dessa avtal är av sådan karaktär att hela avtalet utgör hyresavtal.  

 
Figur 10: Urklipp från Företag B:s hemsida som beskriver de tjänster som ingår i medlemskapet fasta kontorsplatser. 

 
Figur 11: Urklipp ur Företag E:s avtal som beskriver de tjänster som ingår i medlemskapet fasta kontorsplatser. 
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Figur 12: Urklipp ur Företag D:s avtal som beskriver de tjänster som ingår i medlemskapet fasta kontorsplatser.  

 
Figur 13: Urklipp ur Företag C:s avtal som beskriver de tjänster som ingår i medlemskapet fasta kontorsplatser. 

 

Figur 14: Urklipp ur Företag A:s avtal som beskriver de tjänster som ingår i medlemskapet fasta kontorsplatser.  

3.1.7.  Egna kontorsrum 
För denna medlemskapstyp har fyra avtal granskats, dessa tillhör Företag A, B, D och E. Denna 

medlemskapstyp efterliknar det som närmast anses vara ett traditionellt hyresavtal. Medlemmen 

har tillgång till ett eget kontor och har full dispositionsrätt till kontoret. Medlemmen har ofta 

möjlighet att låsa dörren in till kontoret, se Convendum (2019). Att medlemmen i många fall har 

denna möjlighet gör att den exklusiva rätten till utrymmet definitivt får anses uppfylld. Att platsen 

eller rummet beskrivs i detalj i avtalet, se Figur 9 och Figur 16, eller markerats på karta, se Figur 

15, kan konstateras i samtliga fall förutom för företag A, se Figur 17. Av utformningen på avtalet 

hos Företag A framgår att medlemmen får tillgång till ett eget kontorsrum och ur detta kan tolkas 
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att medlemmen bör ha ensam dispositionsrätt till detta. Karta eller annan definition för att tydligt 

lokalisera vilket rum som förhyrs saknas. Detta medför dock inte i sig att avtalet inte är att anse 

som hyresavtal, detta då det inte finns något krav på skriftlighet vad gäller hyresavtal. Avsaknad 

av skriftlighet medför eventuellt svårigheter att bevisa vilken lokal och omfattningen av denna vid 

en tvist (Edling, 2016). Fortsättningsvis förutsätts att medlemmen är medveten om vilket område 

som förhyrs.  

Även om avtalet uppfyller rekvisiten som krävs för att det ska klassas som ett hyresavtal måste 

hänsyn tas till huruvida avtalen kan anses inneha ett överordnat moment av tjänster som inte 

utgör hyra, se avsnitt 3.1.2. För samtliga avtal som granskats för medlemskapstypen ingår 

ytterligare tjänster utöver upplåtelsen av yta. Vad som här blir av betydelse är dels syftet med 

upplåtelsen, se NJA 2001 s. 10 eller NJA 1971 s. 129, men även storleken på ersättningen som 

utgått för medlemskapet i relation till normal marknadshyra samt hur sammanlänkade 

medlemmarnas verksamhet är med aktörens, se Svea HovR:s dom i mål nr T-11761–13 eller NJA 

1971 s. 129. När det gäller ersättningens storlek har det här inte gått att göra någon rättvis 

jämförelse då ersättningens storlek varierat kraftigt med storleken på rummet. Det kan dock sägas 

att det huvudsakliga syftet med upplåtelsen får antas vara att bedriva sin verksamhet på denna 

plats och använda ytan som kontor. Vidare kan något nämnas om verksamheternas 

självständighet. Det finns ingenting som talar för att medlemmar som hyr egna kontorsrum av en 

aktör skulle ha något samarbete med aktören. Sammanfattningsvis kan fastställas att avtalet med 

största sannolikhet utgör hyresavtal  

 
Figur 15 Urklipp ur Företag D:s avtal som beskriver vilka tjänster som ingår samt vilket rum eller plats som förhyrs. 
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Figur 16: Urklipp ur Företag E:s avtal avseende medlemskapet egna kontorsrum. 

 
Figur 17: Urklipp ur Företag A:s avtal avseende medlemskapet egna kontorsrum. 

 
Figur 18: Urklipp ur Företag E:s avtal som beskriver de tjänster som ingår i medlemskapet egna kontorsrum. 

3.2. Hur förhåller sig aktörer på marknaden till reglerna om 

uppsägning? 
3.2.1.  Lagregler kring avtalstid, hyresförhållande och uppsägningstid 

Hyrestid är den tid för vilken avtalet löper på inom aktuell period. Ett avtal ingånget fr.o.m. 1 

januari 2018 t.o.m. 31 december 2018 har en hyrestid på ett år. Om avtalet förlängs med sex 

månader i taget vid utebliven uppsägning är hyrestiden under perioden fr.o.m. 1 januari 2019 

t.o.m. 30 juni 2019 istället sex månader. Hyresförhållandet är den tidsperiod under vilken 

hyresvärd och hyresgäst haft ett eller flera giltiga avtal som avlöst varandra (Holmqvist & 
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Thomsson, 2019). Om ett avtal ingås på ett år och detta avtal har en förlängningsklausul på sex 

månader vid utebliven uppsägning så kommer hyresförhållandets längd efter den första 

förlängningsperioden vara 18 månader. Till detta hör en diskussion kring huruvida det är möjligt 

att som aktör påverka hyresförhållandets längd, då det kommer ha betydelse för tillämpningen av 

lagstiftning avseende uppsägningar och indirekt besittningsskydd. Frågan har behandlats i ett 

rättsfall avseende ett hyresavtal ingånget för parkeringsplatser. Platserna har i sin helhet flyttats 

från en fastighet till en annan i.o.m. ett tilläggsavtal. HovR fastslår att tilläggsavtalet ska tjäna som 

nytt hyresavtal i.o.m. att objektet för upplåtelsen väsentligt förändrats och att det då är fråga om 

ett nytt hyresavtal. I det aktuella fallet avsåg upplåtelsen en hyrestid om 25 år, som enligt det 

första avtalet löpte från 1 januari 1997, men som i.o.m. tilläggsavtalet och HovR:s dom ansågs 

ingånget från 30 juli 2014. Domen får till följd att hyresförhållandet nu anses löpa från 2014. 

(Hovrätten för Västra Sverige dom i mål T 1826-17, 2017)  

Huvudregeln är, enligt 12 kap 3 § JB, att hyresavtal gäller för obestämd tid om inget annat anges. 

Dessa avtal ska alltid sägas upp för att upphöra gälla. Hyresavtal kan även ingås för bestämd tid 

och upphör då att gälla vid hyrestidens utgång. Hyresförhållanden som varat i mer än nio 

månader i följd ska däremot alltid sägas upp för att upphöra att gälla. När hyresavtal ska sägas 

upp tillämpas reglerna om uppsägningstider i 12 kap 4 § JB. 

Lokalhyresavtal som är ingångna på obestämd tid sägs upp till det månadsskifte närmast nio 

månader efter uppsägningen. Ett tidsbestämt avtal har olika uppsägningstider beroende på 

hyrestidens längd. Avtal som är max två veckor ska sägas upp senast en dag innan avtalets utgång. 

Är hyrestiden mellan två veckor och tre månader är uppsägningen giltig om den sker senast en 

vecka innan avtalets utgång. Ett lokalhyresavtal som är minst tre men max nio månader långt ska 

sägas upp senast tre månader innan avtalets slutdatum. Avtal längre än nio månader sägs upp till 

det månadsskifte närmast nio månader efter uppsägningen. Längre uppsägningstider kan avtalas, 

dessa gäller med bindande verkan för båda parter. Kortare uppsägningstider kan avtalas men 

gäller endast till förmån för hyresgästen, det innebär att hyresgästen kan säga upp till den kortare 

uppsägningstiden, medan hyresvärden behöver iaktta den enligt lag gällande uppsägningstiden. 

(Edling, 2016) Hyresavtal kan sägas upp till ett senare månadsskifte, d.v.s. om nio månaders 

uppsägningstid gäller kan ett hyresavtal sägas upp till t.ex. månadsskiftet som inträffar närmast 

tolv månader från uppsägningen. (RBD 14:87)  

Enligt 12 kap 3 § 3 st JB anses hyresavtal som ingåtts för bestämd tid förlängda på obestämd tid 

under två förutsättningar. Det är om bestämmelser för utebliven uppsägning saknas och 

uppsägning uteblir trots att uppsägning fordras. Det är också i de fall uppsägning inte fordras för 
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att hyresavtalet ska upphöra att gälla men hyresgästen ändå fortsatt använda lägenheten en månad 

efter hyrestidens utgång, samt att hyresvärden inte anmodat hyresgästen att flytta.  

Hyresavtal kan innehålla en klausul om verkan av utebliven uppsägning, ett exempel är att 

utebliven uppsägning leder till att avtalet förlängs med en viss period. Ett exempel på en klausul 

som används vid tecknandet av lokalhyresavtal:  

”Uppsägning av detta kontrakt ska ske skriftligen minst x månader före den avtalade 

hyrestidens utgång. I annat fall är kontraktet för varje gång förlängt med x år/x månader.” 

(Fastighetsägarna Sverige, 2018) 

3.2.2.  Loungemedlemskap 
Som konstaterats i avsnitt 3.1.4 så har inga av de avtal som tecknas för loungemedlemskap ansetts 

vara hyresavtal. Detta innebär att parterna som tecknar dessa avtal har rätt att fritt avtala om vad 

som ska gälla för upplåtelsen. De uppsägningstider som anges hos Företag A och B är en månad, 

se Figur 19 och Figur 21. Dessa är giltiga p.g.a. att hyresavtal inte föreligger. Poängteras bör dock 

att det i avtalet anges två olika uppsägningstider för Företag A avseende denna medlemskapstyp, 

jfr. Figur 19 och Figur 20. Eftersom två motstridiga uppgifter anges i avtalet, får utgångspunkt tas 

i vad som troligtvis varit avsikten vid avtalsskrivandet. I detta fall verkar det mest rimligt att anta 

att den tid som angivits i tabellen varit avsikten då denna är mer lättöverskådlig för 

avtalsförfattaren och fel borde lättare upptäckas i denna.   

 
Figur 19: Urklipp ur Företag A:s avtal, tabell över uppsägningstider, (1) Loungemedlemskap (2) Flexibla kontorsplatser (3) Fasta kontorsplatser (4) 

Egna kontor. 

 

x  

[Loungemedlemskap] 
[Flexibla kontorsplatser] 
[Fasta kontorsplatser] 
[Egna kontorsplatser] 



 

34  

 

Figur 20: Urklipp ur Företag A:s avtal, löpande text som beskriver uppsägningstider, samt bestämmelser om prövotid. 

 
Figur 21: Urklipp ur Företag B:s avtal, bestämmelser om avtalstid samt uppsägningstid. 

3.2.3.  Flexibla kontorsplatser 
Ur Företag E:s avtal för flexibla kontorsplatser framgår att hyrestiden löper över en månad. 

Uppsägningstiden på avtalet är en månad och en förlängningsklausul anger att avtalet förlängs 

med en månad i taget vid utebliven uppsägning, se Figur 22. Som tidigare diskuterats i avsnitt 

3.1.5 har de slutkunder som tecknat dessa avtal endast tillträde till en av aktörens anläggningar, 

varför rekvisiten för att ett hyresförhållande ska anses ingånget bör vara uppfyllda. Avtalet som 

nyss nämnts anger en hyrestid på en månad vilket enligt 12 kap 4 § 2 st 2 pt JB skulle leda till en 

uppsägningstid om en vecka. Eftersom det inte finns något hinder mot att avtala om längre 

uppsägningstider medför detta att både hyresvärd och hyresgäst är bundna av den avtalade 

uppsägningstiden.  

I avtalen som Företag A och C tecknar för flexibla kontorsplatser har medlemmarna en månads 

uppsägningstid. Som diskuterats i avsnitt 3.1.5 finns det element i dessa upplåtelser som bidrar till 

att avtalen som tecknas inte kan klassas som hyresavtal. Detta gör att avtalsfrihet råder, vilket 

innebär att den avtalade uppsägningstiden gäller mellan parterna.  

x  

[Loungemedlemskap] 

[Fasta kontorsplatser] 
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Figur 22: Urklipp ur Företag E:s avtal för medlemskapet flexibla kontorsplatser, bestämmelser om avtalstid, uppsägningstid samt förlängningstid. 

3.2.4.  Fasta kontorsplatser 
Ur avtal som Företag E tecknar för fasta kontorsplatser framgår det att hyrestiden för avtalstypen 

är tre månader. Avtalet ska sägas upp senast tre månader innan avtalets utgång och vid utebliven 

uppsägning sker tre månaders förlängning av avtalet, se Figur 23. Hyrestiden är enligt avtalet tre 

månader och detta skulle innebära en uppsägningstid på tre månader enligt 12 kap 4 § 2 st 4 pt 

JB. Dessa uppsägningstider stämmer överens med gällande lagstiftning och ska tillämpas.  

 
Figur 23: Urklipp ur Företag E:s avtal för medlemskapet fasta kontorsplatser, bestämmelser om avtalstid, uppsägningstid samt förlängningstid. 

Avtal för fasta kontorsplatser hos Företag A har en uppsägningstid på en månad under en 

”prövotid” som löper under avtalets första sex månader, se Figur 20. När denna prövotid passerat 

tillämpas tre månaders uppsägningstid. Eftersom denna situation borde anses vara relativt ovanlig 

finns inte mycket ledning i rättskällorna. Ett resonemang kommer vidare föras utifrån vad som 

verkar mest sannolikt. För att kunna tillämpa rättsreglerna på detta avtal borde det vara lämpligast 

att se den första delen av avtalet, d.v.s. de första sex månaderna, som ett avtal med bestämd 

hyrestid. Vidare innehåller avtalet något som vid en extensiv tolkning kan innebära en typ av 

bestämmelse kring förlängning av avtalet. Det förfaller som att aktörens avsikt är att avtalet 

förlängs vid utebliven uppsägning från någon av parterna. Enligt huvudregeln behöver avtal med 

en bestämd hyrestid kortare än nio månader inte sägas upp om inte annat avtalats, se 12 kap 3 §  

2 st JB. Det är alltså inte några problem att avtala om att uppsägning fordras även för avtal 

kortare än nio månader. Om avtalet inte sagts upp av någon part, bör det enligt denna tolkning av 

avtalet övergå till ett avtal under obestämd tid. Enligt avtalet ska då en uppsägningstid om tre 

månader tillämpas. 12 kap 4 § 2 st 4 pt JB anger att hyresavtal för bestämd tid ska sägas upp till 

upphörande senast tre månader i förväg i fråga om avtal vars hyrestid är längre än tre månader. 

För avtal som löper för obestämd tid ska enligt 12 kap 4 § 1 st 2 pt JB en uppsägningstid om nio 

månader gälla. Konsekvensen av detta blir troligtvis att hyresgästen de första sex månaderna får 

tillämpa en uppsägningstid om en månad, medan hyresvärden ska tillämpa den enligt lag gällande 

uppsägningstiden. När avtalet övergår till obestämd tid får hyresgästen tillämpa en uppsägningstid 
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om tre månader, medan hyresvärden ska tillämpa den enligt lag gällande uppsägningstiden om nio 

månader. Vad som nu sagts förutsätter att avtalets bestämmelse om prövotid i övrigt är att anse 

som giltig.  

Företag A förbehåller sig, enligt avtalet för fasta kontorsplatser, också rätten att flytta hyresgäst 

till en annan plats på kontoret vid varje månadsskifte, se Figur 24. Denna fråga kan diskuteras 

utifrån två perspektiv. Dessa är antingen att kontorsplatsen är utmärkt på en karta med en tydlig 

definition om vilken yta som är objekt för upplåtelsen eller att hyresgästen har rätt till en fast plats 

inom kontorets område och att hyresgästen enligt avtalet visserligen har rätt att reservera en plats 

men att reservationen går att häva och flytta till ny plats. I det första fallet är hyresobjektet tydligt 

avgränsat och det bör gå att dra slutsatsen att det är en enskild lägenhet, se tidigare diskussion i 

avsnitt 3.1.6. Detta eftersom det utmärkande för ett hyresavtal bl.a. är att upplåtelsen avser en viss 

bestämd area som, med uteslutande av annan, fritt disponeras av hyresgästen (Holmqvist & 

Thomsson, 2019). Om ett scenario skulle uppstå där hyresgästen i detta fall blir tilldelad en ny 

plats, är det rimligt att anta att en ny ritning bör upprättas där den nya platsen noteras. Detta 

borde i sin tur leda till att ett nytt avtal ingåtts i linje med tidigare nämnd hovrättsdom avseende 

mål T-1826-17. Om detta är fallet innebär det att det första avtalet behöver sägas upp till 

upphörande. Frågan blir då huruvida det går att anse att uppsägning skett enligt den ordning som 

anges i 12 kap 8 § JB. Eftersom överenskommelsen är intagen i hyresavtalet är den att anse som 

ett hyresvillkor och inte som uppsägning. Villkor som strider mot lagstiftningen är utan verkan 

mot hyresgästen, se 12 kap 1 § 5 st JB. I ljuset av detta kan klausulen som tagits in i avtalet inte 

vara att anse som en slags uppsägning, jfr. NJA 1972 s. 233. Verkan av att uppsägningen inte 

uppfyller formkraven är att uppsägningen är ogiltig enligt 12 kap 58 § 2 st JB. Har hyresgästen 

rättat sig efter uppsägningen och accepterat denna har ogiltighet inte inträtt. Detta då 12 kap 58 § 

2 st JB sägs vara tillkommen i syfte att skydda hyresgästen, jfr. NJA 1992 s. 829. I förevarande fall 

kan det dock diskuteras i vilken mån hyresgästen tror att hyresvillkoret är giltigt och således är i 

behov av skyddsreglerna ändå. Vidare förutsätts att uppsägningen är giltig, med reservation för att 

det kan finnas omständigheter som talar emot detta. Konsekvensen av detta blir, med ledning av 

tidigare nämnd hovrättsdom avseende mål nr T-1826-17, att hyresförhållandet vid varje flytt 

anses upplöst. Det förefaller mest sannolikt att parternas avsikt är att prövotiden, som diskuteras i 

ovanstående stycke, totalt ska vara i sex månader och att den ska vara opåverkad av övriga 

förhållanden som kan ha inverkan på detta. I det andra fallet är det fråga om upplåtelse av hela 

kontorsytan i vilken hyresgästen har rätt att reservera en plats inom utrymmet och således få 

ensamrätt till platsen. I NJA 2001 s. 10 har HD, som tidigare diskuterats, uttalat sig avseende ”lätt 

utbytbart utrymme” och huruvida detta ändå var att anse som hyresavtal. En tolkning är att 
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uttalandet går att applicera på situationen ovan. Denna förutsättning skulle innebära att avtalet 

kan sakna exklusivitet eftersom hyresvärden har rätt att flytta på hyresgästen, se diskussion om 

klausulen kopplat till NJA 2001 s. 10 i avsnitt 3.1.6. Eftersom exklusivitet inte föreligger i detta 

fall bör det leda till att avtalet inte är att anse som hyresavtal. I sådant fall råder avtalsfrihet och 

den uppsägningstid som ska gälla för båda parterna är en månad de första sex månaderna och 

därefter tre månader. 

 
Figur 24: Urklipp ur Företag A:s avtal för medlemskapet fasta kontorsplatser, klausul avseende rätt att flytta medlem. 

Företag C tillämpar en uppsägningstid om tre månader för fasta kontorsplatser, se punkt 5.1 i 

Figur 25. Eftersom avtalet saknar bestämmelser om hyrestid är detta avtal att anse som ett avtal 

med obestämd hyrestid. Uppsägningstiden för obestämda avtal är, som tidigare diskuterats i 

avsnitt 3.2.1, nio månader, se 12 kap 4 § JB. Från hyresvärdens sida ska en uppsägningstid om nio 

månader tillämpas medan hyresgästen kan hävda tre månaders uppsägningstid i enlighet med 

avtalet. 

 
Figur 25: Urklipp ur Företag C:s avtal för medlemskapet fasta kontorsplatser, bestämmelser om uppsägningstid. 

Företag B:s avtal för fasta kontorsplatser bör vara att anse som hyresavtal, se diskussion under 

avsnitt 3.1.6. Intervjuperson 12 uppger att hyrestid och uppsägningstid varierar beroende på 

säljarens och kundens dialog. En faktor som kan påverka längd på hyrestid och uppsägningstid är 

t.ex. om kunden efterfrågar en lägre hyra. I dessa fall kan säljaren godkänna den lägre hyran mot 

att hyrestiden är något längre. De tidsspann som nämns under intervjun sträcker sig upp till ett 

års hyrestid. Givet att det inte finns någon bestämd mall som företaget använder borde även 

längre hyrestider vara möjliga. I avtalet anges att avtalet efter bindningstiden övergår till obestämd 

hyrestid, se Figur 21. Detta betyder att samtliga hyresförhållanden som inte sagts upp till 

utgången av hyrestiden övergår till att lyda under hyresreglerna om obestämd hyrestid. Beroende 

på vad parterna kommit överens om finns alltså ett antal scenarion som kan ske. Eftersom avtalet 

inledningsvis är skrivet för bestämd tid kommer den hyrestiden avgöra vilken uppsägningstid som 

                                                
2 Intervjuperson 1, Säljare Företag B, intervju den 12 april 2019 

x  
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enligt lag ska gälla, se 12 kap 4 § JB. Om avtalet anger en kortare uppsägningstid än vad lagen 

anger blir konsekvensen att hyresgästen har möjlighet att åberopa den enligt avtalet 

överenskomna uppsägningstiden. Hyresvärden ska tillämpa den enligt lag gällande 

uppsägningstiden. Skulle en längre uppsägningstid vara överenskommen i avtalet gäller denna 

gentemot båda parter. När avtalet sedan övergår till obestämd tid blir konsekvensen att Företag B 

ska tillämpa minst nio månaders uppsägningstid. Sker uppsägningen på hyresgästens initiativ ska i 

avtalet angiven uppsägningstid tillämpas. 

Avtalet som Företag D använder sig av tecknas på obestämd tid, eller som det anges i avtalet, 

”tillsvidare”. Uppsägningstiden är två månader, se Figur 26. Eftersom Företag D:s avtal anses 

vara hyresavtal, se diskussion i avsnitt 3.1.6 och 3.1.7, ska hyresreglerna i 12 kap JB tillämpas. 

Avtalet är ingånget på obestämd tid, vilket leder till att uppsägningstiden ska vara nio månader. 

Följden av denna avtalsbestämmelse är att hyresgästen har möjlighet att säga upp avtalet med två 

månaders uppsägningstid medan hyresvärden måste beakta den enligt lag gällande 

uppsägningstiden på nio månader.  

 
Figur 26: Urklipp ur Företag D:s avtal för medlemskapen fasta kontorsplatser respektive egna kontorsrum avseende uppsägningstider. 

3.2.5.  Egna kontorsrum 
Företag E:s avtalsmall är uppbyggd så att avtalsförfattaren kan välja mellan två alternativa 

lydelser, se Figur 27. Den ena ska användas för hyresavtal med hyrestider kortare än nio månader 

och den andra används när hyrestiden är längre än nio månader. Vidare förs ett resonemang 

utifrån de olika alternativa scenariona. Vid bestämd hyrestid kortare än nio månader upphör 

avtalet att gälla utan föregående uppsägning. Detta stämmer överens med vad som enligt lag 

gäller, se 12 kap 3 § 2 st JB. Vid bestämd hyrestid, längre än nio månader, ska avtalet sägas upp 

minst tre månader före hyrestidens utgång och om detta inte sker förlängs avtalet med tre 

månader i taget, se Figur 27. Eftersom denna bestämmelse strider mot att avtal längre än nio 

månader ska ha en uppsägningstid på nio månader enligt 12 kap 4 § 2 st 5 pt JB gäller 

bestämmelsen endast till hyresgästens fördel. Detta innebär att hyresgästen kan säga upp avtalet 

till månadsskiftet närmast tre månader från det att uppsägningen sker medan Företag E är 

bunden till den lagstadgade minimitiden på nio månader. 
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Figur 27: Urklipp ur Företag E:s avtal för medlemskapet eget kontorsrum, bestämmelser om avtalstid, uppsägningstid samt förlängningstid.    

När avtal om egna kontorsrum tecknas med Företag B och Företag D används samma avtalsmall 

som vid tecknande av avtal för fasta kontorsplatser. Samma avtalsbestämmelser om 

uppsägningstid, se Figur 21 och Figur 26, gäller således och en diskussion kring dessa avtal finns 

därför att läsa under föregående avsnitt om fasta kontorsplatser.  

De avtal som Företag A tecknar för sina egna kontorsrum har en uppsägningstid på tre månader. 

När medlemskapet varat i tolv månader gäller en uppsägningstid på sex månader, se Figur 20. Av 

den tabell som finns i avtalet angående gällande uppsägningstider framgår dock att 

uppsägningstiden alltid är tre månader. Eftersom avtalet lättast tolkas utifrån den tabell som 

redogör uppsägningstiderna, samt att ”egna kontorsrum” inte fått en asterisk med vidare 

förklaring om gällande uppsägningstider kan tolkas att avsikten med uppsägningstiden är att den 

ska vara tre månader, se Figur 19. Vid löpande avtal kommer Företag A som hyresvärd att direkt 

vid avtalets tecknande bli bunden till den lagstadgade minimiuppsägningstiden på nio månader, se 

12 kap 4 § JB.  

3.3. Hur förhåller sig aktörer på marknaden till reglerna om 

indirekt besittningsskydd? 

3.3.1.  Lagregler kring det indirekta besittningsskyddet 
Generellt sägs att besittningsskydd är ett system för att ge hyresgästen trygghet vad gäller 

besittningen till hyresobjektet. Vid bostadshyra har hyresgästen ett s.k. direkt besittningsskydd 

vilket, efter prövning av hyresnämnden, ger hyresgästen rätt att sitta kvar i lägenheten mot 

hyresvärdens vilja. Lokalhyresgästers besittning tryggas av ett system kring indirekt 

besittningsskydd. Detta ger inte hyresgästen rätt att sitta kvar i lokalen, däremot har hyresgäster 

rätt till ersättning vid obefogade uppsägningar. (Badur, et al., 2017, s. 57) Huvudregeln är att 

lokalhyresavtal ska förlängas, se 12 kap 56 § JB.  
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För att det indirekta besittningsskyddet ska träda i kraft krävs att hyresförhållandet har varat 

längre än nio månader. Därutöver krävs att hyresrätten inte är förverkad, se 12 kap 56 § 1 pt JB, 

eller att säkerhet som ställts för hyresrätten inte försämrats och ny säkerhet ej ställs inom en 

månad, se 12 kap 56 § 2 pt JB samt 12 kap 28 § JB. Det finns situationer då indirekt 

besittningsskydd visserligen skulle föreligga, men där någon av de besittningsbrytande grunderna 

uppkommit, i dessa fall utgår inte ersättning till hyresgästen, se 12 kap 57 § JB: 

1. Om hyresgästen har åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att det icke skäligen kan 

fordras att hyresvärden förlänger hyresförhållandet. 

2. När huset ska rivas och hyresvärden anvisar en annan lokal som är godtagbar för 

hyresgästen. Hyresavtalet kan också innehålla villkor om upphörande p.g.a. rivning om 

rivningsarbetet påbörjas inom fem år från villkorets tillkomst. 

3. Om huset ska undergå sådan större ombyggnad att hyresgästen inte kan sitta kvar i 

lokalen utan nämnvärd olägenhet för genomförandet av ombyggnaden samt att 

hyresvärden anvisar en annan lokal som är godtagbar för hyresgästen. Hyresavtalet kan 

också innehålla villkor om upphörande p.g.a. ombyggnad om ombyggnationen ska 

påbörjas inom fem år från villkorets tillkomst. 

4. I de fall då hyresvärden i annat fall har befogad anledning att upplösa hyresförhållandet.  

5. Om de hyresvillkor som hyresvärden kräver för förlängning är skäliga och 

överensstämmer med god sed i hyresförhållanden. 

Första punkten behandlar de fall då kontraktsbrotten inte nödvändigtvis hade lett till ett 

förverkande, men då det ändå inte kan anses skäligt att hyresvärden förlänger hyresförhållandet. 

Det kan också vara aktuellt då en förverkandegrund har förelegat, men att t.ex. rättelse skett. 

(Badur, et al., 2017, s. 61) Vid bedömning om uppsägningen är befogad eller ej, läggs det olika 

tyngd på om förseelsen är enstaka eller upprepad. (Edling, 2016) Andra och tredje punkten 

behandlar situationer då huset ska rivas eller byggas om. I dessa situationer förutsätter lagstiftaren 

att hyresvärden anvisat en godtagbar ersättningslägenhet för att undkomma ersättningsskyldighet. 

Därutöver föreligger besittningsbrytande grunder i de situationer då hyresgästen har accepterat en 

klausul om rivning eller ombyggnad och arbetet avses påbörjas inom fem år från klausulens 

tillkomst. Det finns inte någon tidsgräns som anger när rivningen eller ombyggnationen av huset 

ska ske, däremot förutsätts att åtgärden ligger någorlunda nära i tiden. Hyresvärden ska kunna 

styrka aktualiteten av åtgärden, genom t.ex. ett rivningslov eller liknande. (Edling, 2016) När det 

gäller fall av större ombyggnationer ska hyresgästen ”uppenbarligen inte kunna sitta kvar i lokalen 

utan nämnvärd olägenhet för genomförande av ombyggnaden” (Badur, et al., 2017, s. 63). Vad 
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gäller den ersättningslägenhet som hyresvärden ska kunna anvisa ställs inga större krav på 

hyresvärden mer än att anvisningen ska innehålla uppgift om den aktuella lägenhetens adress, 

storlek, hyra samt vem hyresgästen kan kontakta. (Edling, 2016) Den fjärde punkten benämns 

som en generalklausul. Denna punkt ska enligt HD kunna åberopas i alla fall då hyresvärden har 

befogad anledning att upplösa hyresförhållandet, se NJA 2011 s. 27. Detta innebär att en annan 

punkts tillämplighet inte utesluter möjligheten att istället åberopa den fjärde punkten. Däremot 

kan en hyresvärd inte åberopa fjärde punkten och på så sätt undkomma skyldigheten att anvisa 

ersättningslokal, då detta skulle urholka besittningsskyddets syfte. Vid den intresseavvägning som 

ska genomföras vid prövning enligt punkt fyra, ska hänsyn tas till den intresseavvägning som 

skulle genomförts vad gäller t.ex. rivning eller ombyggnad. (Edling, 2016) Vidare anses det vara 

en besittningsbrytande grund om de villkor som hyresvärden kräver för förlängning kan anses 

skäliga och överensstämma med vad som i annat fall anses vara god sed, men att hyresgästen 

ändå inte vill förlänga avtalet. Det kan handla om dels huruvida hyran är att anse som 

marknadsmässig, men även övriga hyresvillkor. (Badur, et al., 2017, s. 69) 

För att fjärde punkten, generalklausulen, ska vara besittningsbrytande krävs först att hyresvärden 

har ett sakligt skäl att upplösa hyresförhållandet. Med ”sakligt skäl” menas ett skäl för avflyttning 

som inte är godtyckligt eller baserat på känslor. I SOU 1966:14 ges exempel på att ett sakligt skäl 

till uppsägning av hyreskontraktet föreligger; det bör ses som sakligt skäl att säga upp hyresavtalet 

i det fall hyresvärden behöver lokalen till fastighetens tillsyn eller skötsel, så som att ett kontor 

behöver byggas om till bostad för en fastighetsskötare eller liknande. Det kan vara så att 

hyresvärden befinner sig i en situation av tvång, där en hyresgäst till exempel under hot ställer 

kravet att få tillgång till större yta alternativt säga upp sitt hyresavtal. Om detta avtal har stor 

ekonomisk betydelse för hyresvärden, kan en uppsägning av en annan hyresgäst vara sakligt 

motiverad. Likaså att hyresvärden behöver lokalen till att utvidga sin egen verksamhet. (SOU 

1966:14, s. 333) Vidare ska en intresseavvägning genomföras där det krävs att hyresvärdens skäl 

väger tyngre än hyresgästens. Med detta menas att det, vid varje enskilt fall, ska ske en bedömning 

om huruvida det är rimligt att hyresgästens intresse får ge vika till förmån för att hyresvärdens 

motstående intresse ska beaktas. (Prop. 1968:91, s. 127) När denna bedömning sker ska 

omständigheter som hyresgästens behov av lokalen och möjlighet att finna annan likvärdig lokal 

beaktas. Att hyresgästen endast har ett ringa behov av denna eller om marknadsläget gör att det är 

lätt att få tag på en ny lokal kan inte fristående vara anledning för att hyresvärden ska ha rätt att 

säga upp hyresgästen utan att ersättning betalas. Även i dessa fall krävs att hyresvärden har sakliga 

skäl till behovet att själv kunna disponera lokalen. (SOU 1966:14, s. 333)  
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”När det gäller att avgöra vad som skall anses innefatta befogad anledning för hyresvärden 

att motsätta sig förlängning av hyresförhållandet, bör som de sakkunniga anfört först och 

främst fordras att hyresvärdens avflyttningsskäl är av saklig art. Om så inte är fallet, bör 

hyresvärdens vägran att förlänga hyresförhållandet medföra skyldighet att ersätta 

hyresgästen för den förlust denne lider. Föreligger däremot sakliga avflyttningsskäl, bör 

hyresvärdens ersättningsskyldighet bero på tyngden av dessa skäl i förhållande till 

hyresgästens intresse att få behålla lägenheten. En avvägning mellan parternas motstående 

intressen bör alltså ske.” (Prop. 1968:91, s. 125) 

I en dom från Göta HovR (mål nr T 2915–13) har en hyresgäst hyrt en mindre lokal av en 

djurpark. Lokalen är belägen inom djurparkens område och utgör en souvenirshop. Vid 

uppsägningen har djurparken angivit som skäl att de avser driva butiken i egen regi. Enligt 

hyresgästen saknas sakligt skäl då djurparken endast önskar säga upp hyresgästen för att själva 

tillgodogöra sig det värde som upparbetats av hyresgästen. Djurparken menar att de inte avser ta 

över verksamheten som sådan, utan endast är intresserade av lokalen. Butiken avses utformas 

utifrån ett tema som stämmer överens med hur butiken ligger belägen i parken. HovR konstaterar 

att skälet som djurparken anger är sakligt. Vidare uttalar HovR sig mer allmänt kring behovet av 

rättsligt skydd:  

”Som tidigare nämnts betingas behovet av rättsligt skydd för en lokalhyresgäst väsentligen 

av hyresgästens intresse av att inte genom hyresförhållandets upplösning gå miste om det 

ofta betydande ekonomiska värde som hyresgästen skapat genom sitt arbete och sina 

kapitalinsatser. Enligt hovrättens mening har det visserligen framgått att hyresgästen (förfs. 

anm) har bedrivit en lönsam och väl fungerande verksamhet i butiken (förfs. anm). I 

enlighet med vad som tidigare har anförts kan hyresgästen (förfs. anm) dock inte anses ha 

skapat något betydande ekonomiskt värde genom arbete eller investeringar.” (Göta Hovrätt 

i mål T-2915-13) 

Om HovR:s uttalande godtas innebär detta att det som är föremål för skydd egentligen är det 

värde som hyresgästen själv kan sägas ha skapat genom sitt arbete. I aktuellt fall bedömdes 

kundflödet endast vara hänförligt till djurparkens verksamhet och att hyresgästen då hade ett lägre 

intresse av att sitta kvar i butiken.  

Besittningsskyddet är en funktion som kan avtalas bort under vissa förutsättningar, se 12 kap 56 § 

2 st JB. Avsägelsen av besittningsskydd ska upprättas i en särskild upprättad handling. Om 

hyresförhållandet varat i mindre än nio månader i följd måste överenskommelsen godkännas av 
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hyresnämnden. Saknas sådant godkännande är överenskommelsen som huvudregel inte giltig och 

indirekt besittningsskydd föreligger således. Det finns däremot ett undantag som säger att 

överenskommelsen är giltig utan hyresnämndens godkännande. Det är i de fall 

överenskommelsen träffats för en giltighetstid om högst fem år och att hyresvärden själv ska 

bedriva egen verksamhet i lokalen eller, i fall av andrahandsuthyrning, hyresavtalet mellan 

hyresvärd och förstahandshyresgäst ska upphöra. Kravet på att en särskilt upprättad handling 

utgör ett skydd för hyresgästen. Detta är ett hinder mot att avståendet från besittningsskyddet tas 

in den finstilta texten i avtalets innehåll och att hyresgästen av den anledningen missar klausulen. 

(Badur, et al., 2017) I en dom från Svea HovR (mål nr RH 2001:12) har vad som kan anses vara 

en särskilt upprättad handling behandlats. Här har avståendet från besittningsskydd skrivits in i ett 

förlikningsavtal mellan hyresvärd och hyresgäst. Detta förlikningsavtal har samtidigt behandlat 

bl.a. nya hyresvillkor som kompletterat det tidigare hyresavtalet. Svea HovR har dömt att detta 

inte kan anses vara en särskilt upprättad handling p.g.a. den samtida behandlingen av dessa 

hyresvillkor. (RH 2001:12) 

Om indirekt besittningsskydd föreligger och ingen av de besittningsbrytande grunderna föreligger 

ska hyresvärden ersätta hyresgästen för den skada som uppkommer, se 12 kap 57 § JB. 

Ersättningen ska utgöra minst en årshyra men om den skada eller förlust hyresgästen lider inte 

täcks av en årshyra ska hyresvärden i skälig omfattning ersätta hyresgästen för det värde som 

överstiger denna. Tanken är att hyresgästen ska ersättas för den rörelseskada som uppstått, d.v.s. 

om rörelsen behöver läggas ned eller om förutsättningarna att driva rörelsen försvårats efter en 

flytt. Principen för att beräkna skadan är att hyresgästen ska försättas i samma ekonomiska 

situation som om uppsägningen aldrig skett. Det innebär att hyresgästen ska få ersättning för 

mellanskillnaden av två händelseförlopp, ett faktiskt och ett hypotetiskt händelseförlopp. I vissa 

fall finns lokalhyresgäster som inte driver någon lönsam rörelse eller att verksamheten som 

bedrivs inte genererar något ekonomiskt värde. I praktiken leder detta till att dessa hyresgäster 

besitter ett svagare besittningsskydd, och det var av den anledningen som minimibeloppet på en 

årshyra infördes. De kostnader som ersätts kan bl.a. vara flyttkostnader, värdeminskning av 

hyresgästens egendom, skada p.g.a. intrång eller hinder i rörelse samt förlust av värdet av 

förbättringsarbeten som hyresgästen själv bekostat. Denna uppräkning ska anses ange de i 

praktiken viktigaste posterna, men eftersom lagtexten anger att ”all skada” ska ersättas kan även 

andra skäliga ersättningsposter förekomma. (Edling, 2016) 

Som diskuterades i avsnitt 3.1.2 finns det situationer då hyresavtal kombineras med andra typer av 

avtalsmoment, s.k. ”blandade avtal”. Om hyresmomentet anses överordnat kan hela avtalet 
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utgöra hyresavtal d.v.s. samtliga avtalsvillkor lyder under jordabalkens regler om hyra. Anses 

däremot hyresmomentet underordnat kan det leda till att ingen del av avtalet är att anse som hyra 

och att hyresreglerna därmed inte är tillämpliga. Det finns avtalssituationer då hyresavtalet och 

tjänsteavtalet är att anse som två separata avtal. Det kan t.ex. vara då det upprättas ett hyresavtal 

som hanterar upplåtelsen av ytan och ett typ av medlemskapsavtal i vilket tjänsterna ingår i. Det 

ska dock sägas att inget av de fallen som varit underlag för undersökning varit strukturerade på 

det sistnämnda sättet. För att åstadkomma en nyanserad diskussion, kommer ett resonemang 

ändå föras kring denna avtalsstruktur. NJA 2007 s. 1018 behandlar denna situation då ett 

bensinbolag haft ett avtalspaket med en återförsäljare. Avtalspaketet innefattade fyra avtal som 

reglerade samarbetet i form av ett franchiseavtal, ett hyresavtal, ett avtal som reglerade driften av 

biltvätten och ett avtal som reglerade driften av butiken. Samarbetsavtalet innehöll flera 

kopplingar till de andra avtalen, hyresavtalet i synnerhet. Samarbetsavtalet innehöll bl.a. 

bestämmelser om att uppsägningstiden var densamma för samtliga avtal, och vid ett avtals 

upphörande skulle samtliga avtal upphöra. Det är ostridigt att avtalen har en stark anknytning till 

varandra. Återförsäljaren har sagt upp avtalet med motiveringen att de avser driva 

bensinstationen i egen regi i form av ett dotterbolag. Återförsäljaren har medgett ersättning för 

upphörande av enbart hyresavtalet. Bensinbolaget menar att ersättning bör utgå för hela det 

positiva kontraktsintresset, d.v.s. ersättning för upphörande av samtliga avtal då dessa var att anse 

som ett avtalsförhållande. HD fastslår att detta inte kan anses vara syftet med skyddsreglerna. 

Skyddsbestämmelserna ska visserligen gälla till hyresgästens fördel men dessa försvagas i 

kombination med övriga avtal, detta med motivering av att upplåtaren ska ha en möjlighet att 

frigöra sig från övriga avtal trots att hyresavtal föreligger. Mot bakgrund av att återförsäljaren 

redan betalat ersättning, samt utfäst att betala ytterligare ersättning ansåg HD att återförsäljaren 

haft befogad anledning att säga upp hyresavtalet.  

3.3.2.  Loungemedlemskap 
Varken Företag A:s eller B:s avtal för loungemedlemskap behandlar bestämmelser om indirekt 

besittningsskydd. Den diskussion som förts i avsnitt 3.1.4 konstaterar dock att dessa medlemskap 

inte borde utgöra hyresavtal. Eftersom avtalen inte anses vara hyresavtal har slutkunden inget 

indirekt besittningsskydd via hyreslagstiftningen och kommer därmed inte äga rätt till ekonomisk 

ersättning vid en uppsägning på aktörens initiativ.  

3.3.3.  Flexibla kontorsplatser 
Företag E:s avtal för flexibla kontorsplatser anger att båda avtalsparter är överens om att avtalet 

inte reglerar ett hyresförhållande och att medlemmen således inte har rätt till något 
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besittningsskydd, se Figur 5. Som också diskuterats i avsnitt 3.1.5 borde detta avtal inte utgöra 

hyresavtal, vilket stämmer väl överens med parternas avsikt med avtalet. Om detta avtal hade 

utgjort ett hyresavtal hade friskrivningen varit verkningslös, detta eftersom avstående från 

besittningsskydd ska ske fristående från avtalet, se 12 kap 56 § 2 st JB. Av vikt för medlemmen i 

detta fall blir alltså den inledande bedömningen huruvida avtalet utgör hyresavtal eller ej. Om en 

slutlig bedömning istället leder till att avtalet utgör hyresavtal betyder det att hyresgästen har rätt 

till indirekt besittningsskydd enligt 12 kap 56 § JB. Vid en uppsägning ska en bedömning även ske 

om uppsägningen är befogad eller ej, detta enligt 12 kap 57 § JB.  

Eftersom Företag A:s och C:s avtal för flexibla kontorsplatser, som tidigare nämnts, inte ansetts 

vara hyresavtal har dessa slutkunder inte något indirekt besittningsskydd och äger därför inte rätt 

till ersättning vid en obefogad uppsägning.  

3.3.4.  Fasta kontorsplatser 
Företag E:s avtal om fasta kontorsplatser reglerar det indirekta besittningsskyddet. Här upprättas 

utanför avtalet en särskilt upprättad handling vad gäller avstående från det indirekta 

besittningsskyddet, se Figur 29. Eftersom överenskommelsen i Företag E:s avtal sker innan 

hyresförhållandet varat i längre än nio månader behöver den som huvudregel hyresnämndens 

godkännande. Som tidigare nämnts går det också att åstadkomma en giltig handling givet 

villkoren i 12 kap 56 § 2 st JB. Den separata handling som upprättats avseende avstående från 

besittningsskydd har granskats och det första som ska konstateras är att avståendet har tecknats 

med en giltighetstid på fem år vilket stämmer överens med gällande lagstiftning, se Figur 30. För 

att avståendet ska vara giltigt utan hyresnämndens godkännande gäller att någon av situationerna 

som nämns i 12 kap 56 § 2 st 1–2 pt JB föreligger och anges som skäl för uppsägningen. 

Avtalsmallen är uppbyggd så att hyresvärden och hyresgästen ska markera i vilken eller vilka 

situationer som överenskommelsen gäller, se Figur 31. Vidare förutsätts att båda alternativen är 

markerade. Eftersom det tidigare klargjorts att co-workingupplåtelser i de allra flesta fall handlar 

om andrahandsupplåtelser finns inget skäl att ifrågasätta andra punktens tillämplighet. I de fall 

aktören skulle bli uppsagd av sin hyresvärd är det rimligt att de nyttjanderätter som upplåtits i 

lokalen också kan sägas upp utan ersättningsanspråk. Den fråga som är föremål för diskussion är 

huruvida företaget kommer ha framgång i att hävda att överenskommelsen gäller för att säga upp 

hyresgästen av anledningen som anges i punkt 1; att uthyraren ska bedriva egen verksamhet i 

lokalen. En situation som kan tänkas uppstå är att aktören säger upp en hyresgäst med hänvisning 

till att aktören behöver lokalen för att bedriva egen verksamhet, d.v.s. bedriva co-

workingverksamhet och hyra ut lokalen till annan slutkund. Det innebär att aktören säger upp en 
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hyresgäst för att hyra ut till annan andrahandshyresgäst. Detta kan inte vara att anse att uthyraren 

ska bedriva egen verksamhet i lokalen. (Holmqvist & Thomsson, 2019) Att aktören själv ska 

nyttja lokalen för egen verksamhet bör betyda att aktören själv behöver lokalen för att upprätta 

ett eget kontor för sin personal eller liknande användning. Konsekvensen av detta blir att 

avsägelsen kommer sakna rättslig verkan i de fall Företag E vill säga upp en hyresgäst till förmån 

för en annan hyresgäst.  

 
Figur 28: Urklipp ur Företag C:s avtal för medlemskapen fasta kontorsplatser och fasta kontorsplatser avseende rätt att säga upp medlem. 

 
Figur 29: Urklipp ur Företag E:s avtal för medlemskapen fasta kontorsplatser samt egna kontorsplatser, bestämmelser om avstående från 

besittningsskydd.  

 
Figur 30: Urklipp ur Företag E:s avtalsbilaga avseende avstående från besittningsskydd. 

 
Figur 31: Urklipp ur Företag E:s avtalsbilaga avseende avstående från besittningsskydd. 

Företag C:s avtal saknar bestämmelser om indirekt besittningsskydd. Bolaget har däremot tagit in 

en klausul i avtalet som illustreras i Figur 28, i vilken bolaget anger att; i de fall aktörens avtal med 

fastighetsägaren upphör att gälla, upphör även aktörens och slutkundens avtal att gälla. Denna 

friskrivning kan jämföras med bestämmelsen i 12 kap 56 § 2 st JB som reglerar i vilka fall 

avsägelsen från besittningsskyddet är giltig utan hyresnämndens godkännande. Det som talar mot 

att detta kan anses vara en giltig avsägelse av besittningsskydd är det faktum att det inte upprättats 

en särskild handling för ändamålet (Cederstierna, u.d.). Konsekvensen av detta innebär att 
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hyresgästerna innehar indirekt besittningsskydd förutsatt att övriga förutsättningar för detta 

föreligger. Det är ovanligt att bolaget väljer att flytta hyresgäster och det har, enligt Intervjuperson 

23, bara skett någon enstaka gång och då i samtycke med hyresgästen. Det innebär att 

hyresförhållandena vanligtvis löper från första inflyttningsdag till dess att hyresgästen väljer att 

flytta ut.  

Företag A:s avtal innehåller inte bestämmelser om besittningsskydd. I de fall hyresförhållandet 

varat i mer än nio månader ska hyresgästen, enligt huvudregeln, inneha indirekt besittningsskydd. 

Företag A har i avtalet upprättat en klausul där de förbehåller sig rätten att flytta på medlemmar, 

se Figur 24. Som diskuterats i avsnitt 3.2.4 kan denna förutsättning föranleda att 

hyresförhållandet anses upplöst (jfr. HovR:s dom i mål nr T-1826-17). Om Företag A regelbundet 

väljer att flytta medlemmar innan gränsen på nio månader överträtts finns en möjlighet för dem 

att undvika att hyresgästerna får indirekt besittningsskydd. Det finns däremot inget annat i avtalet 

som tyder på att kunderna inte skulle inneha indirekt besittningsskydd. Eftersom Företag B och 

D i avtalet inte reglerat indirekt besittningsskydd har hyresgästerna enligt lag rätt till indirekt 

besittningsskydd, detta förutsatt att övriga krav för besittningsskydd föreligger, se 12 kap 56 § JB.   

3.3.5.  Egna kontorsrum 
Företag E:s avtal om hyra av eget kontor behandlar liksom deras avtal om fasta kontorsplatser det 

indirekta besittningsskyddet i en särskilt upprättad handling, se Figur 29. Den upprättande 

handlingen stämmer överens med vad rådande lagstiftning kräver för dess giltighet. I föregående 

avsnitt förs en diskussion om huruvida handlingen äger tillämpbarhet i tänkbara scenarion.  

Företag A, B och D har, liksom i avtalen för de fasta kontorsplatserna, inte reglerat indirekt 

besittningsskydd. Detta innebär att hyresgästerna enligt lag har rätt till indirekt besittningsskydd.  

                                                
3 Intervjuperson 2, Företag C, Intervju den 23 april 2019. 
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4. Avslutande diskussion 

4.1. Flexibilitet vs. Stabilitet? 
Grundprincipen i det svenska samhället är avtalsfrihet. Viss lagstiftning är tvingande och står över 

denna rätt att fritt bestämma avtalens innehåll. 12 kap JB är en tvingande lagstiftning och detta 

innebär att reglerna alltid ska tillämpas om de fyra hyresrättsliga rekvisiten är uppfyllda. 

Framförallt är det rekvisiten ”hus eller del av hus” samt ”upplåts till nyttjande” som är föremål 

för diskussion inom konceptet co-working, detta eftersom affärsmodellen ofta går ut på att 

upplåta rätten att nyttja en enhet som sällan är byggnadstekniskt avskild. När medlemskapet 

innebär att få tillgång till en skrivbordsplats kan detta oftast anses utgöra hyra. Vad som inte 

diskuterats än är att det alltid ingår annan yta, gemensamma ytor som kan utgöras av faciliteter 

men också yta för att förflytta sig i lokalerna. I undersökningen har hänsyn endast tagits till den 

yta som skrivbordsplatsen upptar och detta har utmynnat i att den ersättning som utgår i samtliga 

fall överstiger normal marknadshyra, se diskussion avseende blandade avtal i avsnitt 3.1.2. I denna 

bedömning har hänsyn inte tagits till de gemensamma ytor som inte ingår i hyresrätten. Om en 

hyresgäst istället hade valt att hyra ett traditionellt kontor hade ersättningen som utgått baserats 

även på storleken av dessa gemensamma ytor. Detta bör beaktas när prisnivåerna bedöms i 

diskussionen om huruvida hyresmomentet understiger övriga avtalsmoment, likt den diskussion 

som förts i avsnitt 3.1.4–3.1.7. 

Utifrån resultaten i undersökningen kan konstateras att uppsägningstider som råder inom 

branschen är kortare än vad som fordras enligt lag. Detta gör, som tidigare nämnts, bl.a. att en 

hyresvärd är tvungen att förhålla sig till lagstadgade minimitider vad gäller uppsägningstider, 

oavsett vilken uppsägningstid som har avtalats. Hyresgäster däremot, som i normalfallet bedöms 

vara den svagare parten i ett hyresförhållande, har rätt att åberopa den uppsägningstid som står i 

det skrivna avtalet. Detta beror på att 12 kap JB är utformat med ett socialt skyddssyfte som 

värnar om hyresgästens rättigheter (Holmqvist & Thomsson, 2019). 

De slutkunder som väljer att teckna ett medlemskap hos någon aktör som bedriver konceptet får 

antas ha tagit del av och läst igenom avtalet innan det undertecknas. Detta medför att den som 

väljer att teckna ett avtal med någon av dessa aktörer redan från början har varit medveten om att 

uppsägningstiden är kort, vanligtvis en till sex månader. Det är i sig inte ett problem att erbjuda 

hyresgäster en kort uppsägningstid för att uppnå ett flexibelt avtal. Det som däremot blir 

problematiskt är när det i avtalet ges sken av att hyresvärden också kan tillämpa samma 

uppsägningstid. Innan vidare diskussion förs bör dock framhållas att rättsläget inte är helt klart, 

framförallt vad gäller flexibla och fasta kontorsplatser, vid en bedömning kring huruvida avtalen 
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utgör hyresavtal eller ej. Det finns p.g.a. detta anledning att vara ödmjuk inför det faktum att 

aktörerna gjort en annan tolkning än författarna, särskilt vad gäller bedömningen kring flexibla 

kontorsplatser samt fasta kontorsplatser. Detta då dessa avtalstyper inte upplåter en yta utifrån 

vad som allmänt uppfattas som en lokal. Det är dock rimligt att anta att en aktör som bedriver 

affärsmässig uthyrning borde tolka medlemskapstypen ”egna kontorsrum” på ett likartat sätt som 

diskuterats i avsnitt 3.1.7. Generellt vid avtalsskrivning bör tydlighet eftersträvas. När hyresavtal 

upprättas och hyresvärden önskar erbjuda hyresgästen en förmånligare uppsägningstid än 

lagstadgat bör det därför framgå att olika uppsägningstider gäller för de olika parterna. Det kan 

finnas situationer då aktören utnyttjar kundens okunskap kring lagregler eller det faktum att 

vakansnivåerna är låga. Fortsättningsvis förutsätts att kunderna tecknat dessa avtal p.g.a. att 

flexibiliteten anses önskvärd och att det inte är något de tvingas till i en underlägsen position. 

Med avstamp i att det är ett medvetet val från slutkundens sida att skriva under på dessa 

förhållanden kan det sedan diskuteras huruvida det är skäligt att i efterhand åberopa de regler och 

skydd som följer av hyreslagstiftningen. För kontorshyresmarknaden finns det troligtvis en större 

vinst i att avtalsfriheten till större grad får tillämpas då detta underlättar möjligheterna för aktör 

likväl som slutkund att bedriva sin verksamhet. Aktören är beroende av att kunna skriva flexibla 

avtal för att erbjuda denna typ av tjänst och slutkunden är beroende av att aktörerna kan 

tillhandahålla en kontorsplats. En av de grundläggande anledningarna till att det flexibla co-

workingkonceptet startades är enligt Fastighetsägarna (2018) att ge frilansare och start-ups 

möjlighet att hyra en kontorsplats på deras villkor. I en situation där slutkunden precis har startat 

upp ett nytt företag och behöver ett kontor att arbeta ifrån är det inte säkert att det är möjligt att 

teckna ett traditionellt lokalhyresavtal då de långa hyrestiderna på avtalen utgör en stor ekonomisk 

risk. När denna flexibilitet utgör en förutsättning för att slutkunden överhuvudtaget ska ha 

möjlighet att teckna ett avtal på en kontorsplats, kan det verkligen anses rimligt att slutkunden i 

ett senare skede ska ha rätt att använda hyreslagen emot aktören vid en uppsägning? Nämnda 

situation gör co-workingkonceptet till en perfekt kompromiss, tillgång till ett eget skrivbord men 

med lika korta uppsägningstider som t.ex. ett gymkort. Eftersom hela syftet med co-working är 

flexibilitet kan detta komma att påverkas negativt i en situation där hyreslagstiftningen måste 

tillämpas. 

Den nya generation som är på väg in på arbetsmarknaden är uppväxt med att alltid ha tillgång till 

snabb kommunikation och uppkoppling. Detta i sin tur gör att behovet av en fast plats eller ett 

fast kontor inte borde vara lika stort som för tidigare generationer på arbetsmarknaden. Att 

beroendet av en fast plats minskat gör att det kanske inte heller är nödvändigt att en hyresgäst har 

indirekt besittningsskydd. Finns det inget önskvärt i att hyresavtalet förlängs så faller också 
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meningen med att ersätta den hyresgäst vars avtalsförlängning uteblir. Det är däremot en 

självklarhet att till exempel den som bedriver ett bageri eller ett möbelsnickeri fortfarande är i 

stort behov av att få behålla den lokal verksamheten bedrivs i och att denna verksamhet kan bli 

hårt drabbad vid en uppsägning. I dessa fall har företagaren arbetat upp ett ekonomiskt värde i 

lokalen och dess placering, vilket blir svårt att hävda i fall när hyresgästen driver sin verksamhet 

från ett CWS. Det skydd som finns i hyreslagstiftningen är i sig önskvärt att behålla då det 

fortfarande skyddar många företagare som är den svagare parten i ett hyresförhållande. Vad som 

nu har sagts innebär att när hyresgästen inte är beroende av en specifik yta är det mindre troligt 

att det finns någon mening i att skydd föreligger. I undersökningen framkommer att det indirekta 

besittningsskyddet inte har behandlats i större utsträckning. Som diskuterats ovan kan det vara så 

att aktörerna tolkar avtalen på ett annat sätt än författarna och att de av den anledningen inte 

reglerat besittningsskyddet i avtalet. Om aktörerna tolkar avtalen som hyresavtal men ändå avstår 

från att reglera detta kan det ha flera förklaringar. En möjlig förklaring är att aktören tar en 

medveten risk vad gäller att en hyresgäst väcker talan mot aktören, vilket bl.a. kan förklaras av 

deras bedömning av risken för att ersättning ska utgå och storleken på denna. Om indirekt 

besittningsskydd föreligger eller ej har undersökts i avsnitt 3.3, vad som dock utelämnats i 

diskussionen är de rättsliga konsekvenserna, detta p.g.a. rättstillämpningen är snarlik på samtliga 

avtal. I de fall indirekt besittningsskydd ansetts föreligga krävs en bedömning kring huruvida 

hyresvärdens skäl är att anse som sakliga vid en uppsägning. Om sakligt skäl anses föreligga ska 

det därefter genomföras en intresseavvägning där det krävs att hyresgästens intresse och behov av 

att stanna i lokalen väger tyngre än hyresvärdens intresse i att komma åt lokalen. Om detta inte är 

fallet, är hyresgästen inte ersättningsberättigad. Ett sannolikt scenario är att en hyresgäst behöver 

expandera och ta fler platser i anspråk och att en förlust av den hyresgästen skulle innebära en 

stor ekonomisk förlust för hyresvärden. Detta kan vara ett sakligt skäl som motiverar en 

uppsägning. Vad gäller medlemskapet flexibla kontorsplatser är det osannolikt att ovan nämnt 

scenario anses som sakligt skäl för uppsägning. Detta p.g.a. att en hyresgäst som önskar 

expandera inte är hindrad av en specifik annan hyresgäst. Ett sakligt skäl för denna 

medlemskapstyp skulle istället kunna vara att aktörens affärsmodell ska förändras och att 

medlemskapstypen i samband med detta ska tas bort. Vad gäller fasta kontorsplatser och egna 

kontorsrum bör det dock anses som troligt att scenariot ovan går att åberopa som sakligt skäl. 

Vid en intresseavvägning kan sägas att en högre medlemskapstyp troligtvis medför att 

hyresgästens intresse att stanna i lokalen ökar, likväl som hyresvärdens intresse i att uppsägningen 

genomförs. Detta p.g.a. att ett medlemskap med eget kontorsrum till högre grad går att anpassa 

efter hyresgästens verksamhet. Hyresgästens verksamhetsvärde kan dock sannolikt inte anses 
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ligga i lokalerna i sig vilket, jämfört med ett bageri eller möbelsnickeri, borde betyda att 

hyresgästens intresse i att stanna kvar i en specifik lokal bör vara relativt lågt, här med ledning i 

och förutsatt av att Göta HovR:s dom (mål nr T-2915-13) godtas. Ytterligare en aspekt som kan 

påverka hyresgästens intresse av att sitta kvar i lokalen är det faktum att hyresgästen relativt lätt 

kan teckna ett nytt medlemskap hos en motsvarande aktör. Eftersom hyresgästens intresse inte 

kan anses väga särskilt tungt bör detta ställa lägre krav på motstående intresse från hyresvärden. 

Det bör räcka att hyresvärden presenterar ett sakligt skäl och att dess väsentliga betydelse för 

hyresvärden kan motiveras. Under dessa omständigheter är det därför inte sannolikt att 

hyresvärden skulle bli ersättningsskyldig vid en uppsägning.  

4.2. Förbättringsförslag 
Som tidigare diskuterats finns i dagsläget ingen dokumenterad tvist som kan ge vägledning i 

bedömningen. Om detta beror på att co-working som koncept är så pass nytt eller om nuvarande 

lagstiftning är oproblematisk att applicera går inte att säga. Det är dock så att när nuvarande 

lagstiftning stiftades fanns inget liknande koncept att ta ställning till. Det är därför inte omöjligt 

att det finns behov av att förändra alternativt komplettera denna. Ny lagstiftning är dock 

tidskrävande och det är ingenting som kan lösa situationen kortsiktigt. Aktörerna på marknaden 

behöver förhålla sig till den lagstiftning som gäller, vilket innebär att de på bästa sätt behöver 

anpassa sina avtal utifrån de lagar som gäller och på så sätt åstadkomma den flexibilitet som 

eftersträvas. Som noteras i avsnitt 3.2 skriver många aktörer avtal på obestämd tid. Genom att 

istället skriva avtalen på bestämd tid kan de åstadkomma uppsägningstider som bättre passar 

affärsmodellen, detta eftersom det är den avtalade hyrestiden som avgör längden på 

uppsägningstiden, se 12 kap 4 § JB. Om en hyrestid på maximalt tre månader tecknas behöver 

aktören minst förhålla sig till en veckas uppsägningstid och om en hyrestid på maximalt nio 

månader tecknas behöver aktören istället förhålla sig till minst tre månaders uppsägningstid. 

Aktören kan, genom att införa en förlängningsklausul, på detta sätt åstadkomma ett avtal som 

fungerar som om hyrestiden varit obestämd, se 12 kap 3 § 3 st JB. Förlängningsklausulen kan 

utformas så att avtalet förlängs med en viss period vid utebliven uppsägning och i praktiken 

innebär detta att avtalet förlängs löpande.  

Det indirekta besittningsskyddet kommer vara något svårare för aktören att genom 

avtalsskrivandet komma ifrån, detta eftersom det är hyresförhållandet som avgör 

bestämmelsernas verkan. Om hyresförhållandet varar kortare än nio månader föreligger inget 

besittningsskydd, härefter inträder bestämmelserna om indirekt besittningsskydd. Det är först 

efter att hyresförhållandet varat i nio månader som hyresgästen kan avsäga sig besittningsskyddet 
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utan att detta godkänts av hyresnämnden. Sker avsägelse innan detta, krävs i normalfallet 

hyresnämndens godkännande. Av de 14 avtal som granskats har endast Företag E tagit in en 

klausul om indirekt besittningsskydd i 2 av sina avtal, de avseende fast kontorsplats och eget 

kontor. De resterande avtalen saknar bestämmelser om indirekt besittningsskydd. Utifrån detta 

dras slutsatsen att övriga granskade företag inte har upprättat någon separat handling, alternativt 

inte delat med sig av dessa. En lösning på situationen är att aktörerna börjar upprätta separata 

handlingar om avstående från indirekt besittningsskydd vid avtalsskrivandet och inhämtar 

hyresnämndens godkännande. Detta förutsätter dock att hyresnämnden ser en marknadsmässig 

fördel i att konceptet får bedrivas på det sätt som sker nu så att de på ett enkelt sätt kan godkänna 

dessa avståenden. Genom detta tillvägagångssätt finns ändå visst skydd kvar för hyresgästen, då 

hyresnämndens granskning fångar upp eventuella oegentligheter. 

4.3. Avslutande ord 
Avtalen som granskats i undersökningen har haft varierande bestämmelser, varje avtal innehåller 

något som gjort dem unika. Avtalen har dock kunnat generaliseras ner till fyra olika 

medlemskapstyper vilka ändå i det stora hela liknat varandra. Utifrån detta har det sedan varit 

möjligt att besvara huruvida uppsägningstider och indirekt besittningsskydd behandlats i avtalen 

och kunnat tillämpas mot gällande lagstiftning.  

Det kan vara av intresse för vidare studier att granska fler företag och avtal. Detta krävs eftersom 

ett större urval bidrar till en mer tillförlitlig blid om hur denna marknad i stort ser ut. Under 

studiens gång har framkommit från aktörer att vissa interna tvister med slutkunder förekommit. 

Dessa har inte behandlats i rapporten då de ej varit av intresse för att uppfylla rapportens syfte 

och besvara frågeställningarna. Det är däremot, om aktörerna är villiga att dela denna typ av 

information, av intresse att göra en vidare studie av dessa tvister och dess lösningar. Utifrån en 

sådan typ av studie är det också möjligt att det uppkommer information som klargör varför inga 

tvister i dagsläget nått domstol. En annan studie som vore intressant att genomföra är huruvida 

de medlemmar som har sin arbetsplats hos dessa aktörer önskar kunna tillämpa hyreslagens 

skyddslagstiftning eller ej. En studie av detta slag kan bidra med kunskap kring efterfrågan på 

hyreslagstiftningens skydd inom denna bransch.   
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5. Slutsats 
Generellt kan sägas att loungemedlemskap oftast saknar tydliga karaktärsdrag av hyra. Detta 

motiveras främst av att medlemskapen är odefinierade, särskilt i de fall aktören medger nyttjande 

av samtliga anläggningar. Något som också talar emot detta är att det praktiskt taget saknas 

skyddsvärde. Dessa medlemskapstyper tycks endast uppfylla behovet av tak över huvudet samt 

teknisk infrastruktur. Det är tveksamt om det går att säga att lokalerna i sig är nödvändiga för 

verksamheten eller om kunden, vid en uppsägning, kan gå över till en konkurrerande aktör och 

erhålla samma service. De flexibla kontorsplatserna innehåller i princip samma karaktärsdrag som 

ovan diskuterat medlemskap. Dock har de avtal som granskats uppvisat en viktig skillnad då 

avtalen i vissa fall endast berättigar tillträde till en av anläggningarna. Författarnas bedömning är 

att det nu börjar närma sig hyra. Ett särskilt motiv till detta är att även lätt utbytbart utrymme kan 

anses vara hyra, då kunden inom ett begränsat område har rätt att flytta runt mellan olika platser. 

Hyresobjektet är alltså att anse som varierande och förändras från dag till dag, beroende på vart i 

lokalen hyresgästen väljer att slå sig ned. Vad som är av vikt är också exklusivitet gentemot 

hyresvärden. Att hyresvärden skulle välja att be en person som slagit sig ner att flytta på sig, 

förefaller som osannolikt då detta snarare kan riskera att skada kundrelationen och i 

förlängningen verksamheten. Något som, utöver detta, kan påverka bedömningen är huruvida 

kunden är garanterad en plats i lokalen eller ej. Om kunden inte garanteras detta innebär det att 

exklusiviteten kan ifrågasättas. Medlemskapet fasta kontorsplatser bör inneha tillräckligt starka 

moment av hyra för att anses utgöra hyresavtal. Det främsta motivet till detta är att hyresobjekt 

inte behöver vara avgränsade med byggnadstekniska detaljer. Medlemskapet eget kontorsrum är 

det medlemskap som närmast kan liknas ett vanligt traditionellt hyresobjekt. Det är inte något 

som kan sägas tala emot att det bör utgöra hyresavtal.  

Kopplat till rapportens två frågeställningar avseende uppsägningstider och indirekt 

besittningsskydd noteras en genomgående trend att aktörerna använder sig av bestämmelser som 

direkt strider mot 12 kap JB. Avtal tecknas både på bestämd och obestämd tid med kortare 

uppsägningstider än vad som fordras enligt jordabalken. Detta kan förmodligen förklaras av att 

flexibiliteten som sådan kräver relativt korta uppsägningstider. Som tidigare diskuterats kan 

utvecklingen av co-working förklaras av att kunderna i allt större utsträckning efterfrågar kortare 

kontrakt för att inte behöva binda upp sig på långa kontrakt som är svåra att göra sig av med i 

förtid. Konsekvensen vid en strikt tolkning av hyresreglerna är att hyresgästen kommer ha 

möjlighet att åberopa den kortare uppsägningstiden medan hyresvärden är tvungen att tillämpa 

den längre, enligt lag gällande, uppsägningstiden. Vad gäller det indirekta besittningsskyddet 
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noteras en avsaknad av bestämmelser överhuvudtaget. I något fall har begreppet hanterats i 

avtalet, här ifrågasätts dock möjligheten att tillämpa bestämmelsen vid en uppsägning. 

Konsekvensen av detta blir att hyresgäster, vid obefogade uppsägningar, har rätt till ersättning för 

skada med minst en årshyra. Återigen visar hyresreglerna prov på en funktion som visserligen 

tjänar gott för rätt typ av lokaler, men som i dessa fall, leder till att ändamålet med upplåtelsen 

motarbetas.  

Som redan avhandlats har co-working som koncept vuxit fram p.g.a. en efterfrågan på lättare 

avtal som inte kräver samma ekonomiska åtagande. Det möjliggör för ensamma entreprenörer att 

hitta samhörighet med andra i samma sits. De kan hitta en plats där de kan tillhöra en gemenskap, 

utan att för den sakens skull arbeta under samma bolagsnamn. Det starka skydd som 

hyresreglerna har garanterat fram tills nu, är enligt författarna till viss mån överspelat, i vart fall 

för detta kundsegment. Det finns en risk att en allt för snäv tolkning av hyresreglerna istället 

försvårar för dels aktörer att driva den typen av verksamhet, men också för den kundgrupp vars 

entreprenörskap hindras. Dessa inlåsningseffekter kan knappast vara positiva för en 

kontorsmarknad i rörelse, eller någon marknad överhuvudtaget. Ändamålet med hyresreglerna var 

från början att skydda hyresgästen som svagare part. Kan det vara så att hyresgästerna idag 

känner sig mer trygga i ett kontrakt de själva kan styra över relativt enkelt? Om detta är fallet 

finns det då någon mening med att skydda en svagare part på ett sätt som de själva inte önskar?  
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STOCKHOLMS KOMMUN The park Sveavägen 98 BLOMPOTTAN 15
FASTIGHETSBOLAGET PUKAN HB The park Magnus Ladulåsgatan 3 TRUMMAN 2
SKANDIA FYRKANTEN AB Impact Hub Sveavägen 44 TRÄSKET 17
SPÅRVAGNEN 4 KB Norrsken House Birger Jarlsgatan 57C SPÅRVAGNEN 4
AKADEMISKA HUS AB 
(tomträttsägare)

Open lab Valhallavägen 79 NORRA DJURGÅRDEN 1:49

WFB STOCKHOLM MANAGEMENT UNITED SPACES Klarabergsviadukten 63 BANGÅRDSPOSTEN 1
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AB
ATRIUM LJUNGBERG 
HÄLSINGEGATAN AB

H2 Health Hub Hälsingegatan 45 BLÄSTERN 11

FPK SELECTED OFFICE Artillerigatan 6 KLIPPAN 13
LO EPICENTER Mäster Samuelsgatan 36 GRÄVLINGEN 12
AKADEMISKA HUS AB A HOUSE STOCKHOLM Östermalmsgatan 26A DOMHERREN 1
ATRIUM LJUNGBERG CONVENDUM Katarinavägen 15 BORGMÄSTAREN 1
INDUSTRICENTRALEN CONVENDUM Strandvägen 1 BODARNE 14
VASAKRONAN CONVENDUM Vasagatan 16 UGGLEBORG 12
LO CONVENDUM Regeringsgatan 52 JERICHO 34
LO CONVENDUM Regeringsgatan 48 OXEN STÖRRE 21
VASAKRONAN CONVENDUM Regeringsgatan 30 SPEKTERN 13
LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET 
SKANDIA

CONVENDUM Jakobsbergsgatan 16 JERICHO 36

LO CONVENDUM Västra Järnvägsgatan 3 BLEKHOLMEN 3
KUNGSLEDEN CONVENDUM Gävlegatan 16 BLÄSTERN 14
HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER 
AB

CONVENDUM Nybrogatan 17 RIDDAREN 18

STOCKHOLMS KOMMUN SUP46 Regeringsgatan 65 HAMMAREN 15
DINA PALAISBACKEN AB The Castle Slottsbacken 8 AEOLUS 1
OLOV LINDGREN AB DG97 Drottninggatan 97 STJÄRNFALLET 16
BRF KARLSVIK 33 MÖTESKONTORET Sankt Eriksgatan 9 KARLSVIK 33
GAMLA 
LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET 
S E B TRYGG LIV 

Helio Hornsbruksgatan 23B SLÄGGAN 14

TRÄNGKÅREN KB Helio Rålambsvägen 17 TRÄNGKÅREN 7
FASTIGHETS AB STOCKHOLM EBR Helio Engelbrektsplan 1 SPARBÖSSAN 1
KLÖVERN SOLNA GATE AB Helio Hemvärnsgatan 9 APRIKOSEN 2
FASTIGHETS AB LYSIOS Helio Svetsarvägen 6 FRÄSAREN 11
STOCKHOLMS KOMMUN Helio Kistagången 12 BORGARFJORD 4
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VASAKRONAN Helio Sveavägen 9 BERIDAREBANAN 11
AFA 
SJUKFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG

Helio Grev Turegatan 30 REPSLAGAREN 29

UNIBAIL ROCAMCO SE Businesslounge Forumvägen 14 SICKALÖN 151:1
ALECTA Businesslounge Cylindervägen 12 SICKLAÖN 13:78
ATRIUM LJUNGBERG Businesslounge Sickla Industriväg 3 SICKALÖN 83:22
VASAKRONAN 7A Vasagatan 7 PENNFÄKTAREN 11
HUFVUDSTADEN 7A Strandvägen 7A KLIPPAN 12
FOLKSAM 7A Norrtullsgatan 6 SPELBOMSKAN 12
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Företag: 

Granskningspunkt Avtal 1 Avtal 2 Avtal 3

Har partsrelationen 
föregåtts av ett avtal?

Avser upplåtelsen hus 
eller del av hus? Är det 
klart definierat och 
lokaliserat?

Innehar kunden exklusiv 
rätt att nyttja objektet?

Utgår ersättning för 
upplåtelsen?

Går det att säga att avtalet 
utgör hyresavtal enligt 
rekvisiten?

Vad är det för typ av 
tjänster som ingår i 
avtalet?

Finns det övriga 
bestämmelser kring 
tjänsterna. I sådant fall, 
hur är dessa utformade? 
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Hur kan detta tolkas?

Vad är avtalstiden, om 
sådan är angiven?

Vad är uppsägningstiden, 
om sådan är angiven?

Finns det några övriga 
bestämmelser om 
avtalstid/uppsägningstid?

Hur har företaget 
hanterat 
besittningsskyddet? Finns 
det särskilda handlingar?

Övrigt värt att nämna


