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Sammanfattning 

 

  

  Titel: Omsättningsbaserade hyror 

-Orsaker och effekter 

Författare Joakim Bill  

Institution Institutionen för Fastigheter och Byggande 

Examensarbete nummer 138 

Handledare Hans Lind 

Nyckelord Omsättningsbaserade hyror, hyresnivåer, incitament, 

marknadstrender 

   

Omsättningsbaserade hyror används främst vid lokaluthyrning till hotellverksamheter eller vid 

uthyrning till aktörer lokaliserade i centrumanläggningar och köpcentrum. Den alternativa 

hyresformen är oftast en fast hyra med en indexklausul. I detta arbete analyseras vilka faktorer 

som påverkar valet av hyresform och vad det får för inverkan på hyresgästen och 

fastighetsägaren. De faktorer som behandlas i arbetet är hur kontraktsparterna ser på 

riskfördelning, incitament, mätproblem och konjunkturpåverkan.  

Den absolut vanligaste formen av omsättningsbaserad hyra innehåller en garanterad bashyra och 

en omsättningsbaserad del. Den omsättningsbaserade delen aktiveras istället för den garanterade 

bashyra om en förutbestämd procentuell del av hyresgästens omsättning överstiger bashyran.  

I uppsatsen analyseras även rådande marknadstrender och deras påverkan på valet av 

kontraktsform och hyreskontraktens utformning. De marknadstrender som kan ses är att det blir 

vanligare med hyreskontrakten som tillämpar kallhyra istället för varmhyra samt att bashyrorna i 

de omsättningsbaserade hyreskontrakten stigit mer än konsumentprisindex de senaste åren. De 

stigande bashyrorna har medfört att den omsättningsbaserade delen av kontrakten aktiveras mer 

sällan. Detta kan leda till att det blir vanligare med fasta hyror alternativt hyror som baseras på 

flöden av potentiella kunder. En annan aspekt som kan medföra att det blir vanligare med fasta 

hyror eller flödeshyror på bekostnad av omsättningsbaserade hyror är den ökande 

internethandeln.  
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Abstract 

 

  

  Title: Turnover based rents 

-Causes and impacts 

Author Joakim Bill 

Department Department of Real Estate and Construction Management  

Thesis number 138 

Supervisor Hans Lind 

Keywords Turnover based rents, rent levels, incentives, market trends. 

   

Turnover based rents are mainly used when leasing space to hotel operators or for businesses 

located in malls or center facilities. The alternative lease form is usually a fixed rent with a price 

adjustment clause. This paper analyses the factors that is affecting the choice of lease form and 

what impact it will have on the tenant and the landlord. The aspects considered in this paper are 

how the parties of the contract look at risk sharing, incentives, measurement problems and 

cyclical impact. 

The most common form of turnover based rents contains a guaranteed minimum rent and a part 

based at the turnover. The turnover based part is activated instead of the guaranteed minimum 

rent if a predetermined percentage part of the tenant's turnover exceeds the minimum rent. 

The paper also analyses current market trends and their impact on the choice of contract form 

and design of leases. The market trends that can be seen is that  rental contracts does not include 

heat and water as frequently as before  and that the minimum rents in the turnover based rental 

contracts have increased more than the consumer prices in recent years. The consequence of the 

increase in minimum rents is that the turnover based part is less often activated. This can lead to 

an increase in fixed rents or rents based on the flow of potential customers instead of turnover 

based rents. Another aspect that could lead to a decrease in turnover based rents in favor of other 

rental forms is the increase in internet commerce. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Det finns en mängd olika utformningar och varianter av hyreskontrakt, de 

dominerande kontraktsformerna för uthyrning av kommersiella lokaler är antingen en 

fast lokalhyra eller en lokalhyra som baseras på hyresgästens omsättning. 

Hyreskontrakt är oftast omfattande handlingar som hanterar betydligt mer än de 

exakta hyresnivåerna. Hyreskontraktet kan ses som ett gemensamt verktyg för 

fastighetsägaren och hyresgästen för att definiera respektive parts förpliktelser och 

rättigheter gentemot varandra (Alanko & Göransson, 2009). Även ett omfattande 

hyreskontrakt kan omöjligt behandla alla möjliga scenarion som kan uppstå under 

kontraktstiden, med antingen hyresvärden, hyresgästen eller fastigheten. Det är därför 

viktigt för båda parter att de informella relationerna är goda för att kunna hantera 

eventuella problem (Lind.H, 1995). 

Omsättningshyror introducerades på den svenska fastighetsmarknaden i samband 

med fastighetskrisen på 1990-talet. Många fastighetsägare hade då höga vakanser i 

sina lokaler och på grund av den rådande ekonomiska krisen i Sverige fanns ett lågt 

intresse från hyresgäster att teckna nya hyreskontrakt. En lösning blev då en ny typ av 

kontraktsform, omsättningshyra, där hyresnivån bestämdes utifrån vilken omsättning 

den aktuella hyresgästen hade. Syftet med omsättningshyror var att hyresgästen inte 

skulle riskera sin verksamhet på grund av höga hyresavgifter vid perioder av låg 

omsättning. I början användes den enklaste formen av omsättningshyra där 

hyresgästen betalade en procentsats av den totala omsättningen i lokalhyra. Idag finns 

en mängd olika varianter av omsättningshyror med olika intervall, optioner och tak- 

och bottenhyror (Alanko & Göransson, 2009).  

Omsättningshyror i Sverige är idag vanligast i hyreskontrakt för butikslokaler och 

hotell. Utformningen av hyreskontrakt spelar en stor roll för många företag inom 

hotell och detaljhandeln där hyreskostnaden ofta är den näst största utgiftsposten för 

företagen efter personalkostnader (Andersson, 2012). Även för fastighetsbolagen är 

utformningen och användningen av omsättningshyror central då detaljhandeln och 

hotellbranschen utgör en stor del av Sveriges ekonomi idag. Tillsammans omsatte 

detaljhandel, restaurang- och hotellnäringen drygt 600 miljarder år 2010, vilket 

motsvarar ca 20 procent av Sveriges BNP (Svenska Handel, 2010) (SHR, 2010).  

 

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att utreda vilka olika kontraktsformer som används idag 

samt hur hyreskontrakten vanligtvis är utformade. Vidare behandlar uppsatsen  vilka 

följder hyreskontrakten får för hyresvärden och hyresgäster beträffande: 

 Incitament för hyresgästen respektive hyresvärden 

 Aktuella marknadstrender 

 Mätproblem av omsättning och förtroende mellan parterna 

 Kontraktstider 
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 Anpassning efter konjunkturcykeln 

 Anpassning efter den unika hyresgästen 

 Geografiska skillnader 
 

1.3 Avgränsningar 
I detta arbete görs en studie av hyresgästers och fastighetsägares inställning till 

omsättningshyror och vilka faktorer som påverkar valet av kontraktsform. Arbetet 

avgränsas till att behandla ett antal parametrar som bedöms som centrala i valet 

mellan ett omsättningsbaserat hyreskontrakt och ett hyreskontrakt med en fast hyra. 

De parametrar som analyseras är incitament, hyrestid, konjunkturpåverkan och 

mätproblem. För att begränsa arbetets omfattning görs ingen internationell jämförelse 

eller analys.  

 

1.4 Disposition 

Kapitel 2, Metod: Beskriver metoden för informationsinhämtningen samt en 

kortare motivering till varför intervjuer har används som huvudsaklig 

informationskälla i arbetet. 

Kapitel 3, Institutionalia: Redogör för de juridiska aspekterna i Sverige kring 

hyressättning och besittningsskydd, som är centrala för att kunna utforma ett 

hyreskontrakt.  

Kapitel 4, Teori: Utformningen av olika hyresformer beskrivs i detta kapitel. Vidare 

behandlas även de teoretiska följderna av olika kontraktsformer med avseende på 

incitament och riskfördelning. Kapitlet innehåller ocksåett avsnitt om hanteringen av 

omsättningsuppgifter. 

Kapitel 5, Branschförutsättningar: Redogör för skillnaderna i nyckeltal mellan 

olika branscher vad gäller bruttovinst, personalkostnader och hyreskostnader i 

förhållande till verksamhetens omsättning. Även hyrestider och hyresnämndens roll 

behandlas i kapitlet. 

Kapitel 6, Hyresformer: Redogör för användande av olika hyresformer för olika 

branscher samt vilka bakomliggande faktorer som påverkar valet av hyresform.  

Kapitel 7, Riskfördelning och incitament: Beskriver vilka risker och incitament 

som uppkommer vid ett omsättningsbaserat hyreskontrakt jämfört med ett 

hyreskontrakt med fast hyra. Kapitlet beskriver också hur bashyran och 

omsättningsprocenten påverkar riskfördelningen mellan parterna. 

Kapitel 8, Utformning av hyreskontrakt: I detta kapitel beskrivs hur utgifter 

kopplade till fastigheten hanteras. I kapitlet beskrivs även kontraktslängdens effekter 

på parterna.  
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Kapitel 9, Mätproblem: I detta kapitel beskrivs problematiken kring 

redovisningen av omsättningsuppgifter samt internethandelns påverkan på de 

omsättningsbaserade hyreskontrakten  

Kapitel 10, Konjunkturlägets påverkan: Redogör för hur svängningar i 

konjunkturen samt hur olika konjunkturlägen påverkar hyreskontrakten. 

Kapitel 11, Avslutande diskussion: Innehåller resonemang om aktuella 

marknadstrender och deras effekter. I kapitlet diskuteras även potentiella framtida 

förändringar av hyreskontrakt och användandet av olika hyresformer. 
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2. Metod 

2.1. Litteraturstudie 
Inledningsvis genomfördes en litteraturstudie av artiklar och tidigare forskning inom 

området. De ämnesområden som undersöktes var förutom själva uppsatsämnetäven 

problematiken kring hyressättning och vilka faktorer som påverkar att hyresgäster 

väljer att flytta. Målet var att få en heltäckande bild av hur problematiken kring 

omsättningshyror ser ut samt vilka teoretiska fördelar och nackdelar som finns. 

Litteraturstudien har sedan fungerat som underlag till djupintervjuerna i den 

kvalitativa analysen. Litteraturstudien blev dock inte så omfattande som 

ursprungsplanen då få artiklar och tidigare examensarbeten gjorts inom 

ämnesområdet. Totalt innehöll litteraturstudien sju olika källor, tre artiklar samt tre 

examensarbeten och en bok.  

 

2.2. Kvalitativ analys 
Den kvalitativa analysen i examensarbetet bestod av djupintervjuer. Frågorna som 

användes i intervjuerna baseras på den litteraturstudie som genomfördes. Frågorna 

skickades i förväg ut till intervjupersonerna. De huvudområden som behandlades i 

intervjuerna var: 

 Vilka hyresformer som används samt hur trenden ser ut idag. 

 Hur hyreskontrakten utformas 

 Hur mätproblem kring omsättningshyror hanteras 

 Nackdelar och fördelar med de olika hyresformerna 

 Hur olika faktorer som konjunkturtidpunkten och hyresgästens bransch 
påverkar valet av hyreskontrakt  

 

Totalt genomfördes 18 intervjuer varav 17 genomfördes på intervjupersonernas 

arbetsplats och den resterande intervjun var en telefonintervju. Företagen och 

organisationerna som deltog i undersökningen var fastighetsbolag, hyresgäster, 

fastighetskonsulter och branschorganisationer. Bland fastighetskonsulterna och 

branschorganisationerna fanns representanter för både fastighetsägaresidan och 

hyresgästsidan. Totalt intervjuades 6 fastighetsägare, 4 hyresgäster och 6 

fastighetskonsulter eller branschorganisationer. I bilaga 1 återfinns mer detaljerad 

information om intervjupersonerna. 
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2.3. Val av metod 
Anledningen till att djupintervjuer ansågs som en lämplig 

informationsinhämtningsmetod var att syftet var att få en så aktuell bild som möjligt 

av omsättningshyror. Intervjuer är då en färskare källa än om arbetet istället hade 

baserats på en mer omfattande litteraturstudie. Detta i kombination med den 

begränsade litteraturen som finns i ämnet ledde till valet av djupintervjuer. Med 

djupintervjuer som informationsinhämtningsmetod ger resultatet en 

sammanhängande bild av det aktuella läget och vilka resonemang som ligger bakom 

de beslut som fattas och de trender som finns på marknaden. En annan fördel med 

djupintervjuer är att en dialog förs vilket ger utrymme för följdfrågor och 

förtydliganden vilket ger mer substans och djupare slutsatser i examensarbetet, vilket 

var huvudargumentet för att djupintervjuer valdes framför en enkätundersökning. En 

nackdel som finns med djupintervjuer är att färre personer deltar jämfört med en 

enkätundersökning vilket medför att statistiskt säkerställda resultat är svåra att få. En 

annan nackdel kan vara att intervjupersonerna svarar på ett annorlunda sätt i en 

intervju än de hade gjort i en enkätundersökning på grund av möjligheten att vara 

anonym i en enkätundersökning.  
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3. Institutionalia  

3.1. Hyressättning 
År 1972 skedde en avreglering av den svenska hyresmarknaden för kommersiella 

lokaler. Avregleringen innebar att hyressättningen skulle baseras på den 

marknadsmässiga hyran för den specifika lokalen. För att avgöra marknadshyran 

jämförs den aktuella lokalen med hyresnivåer för andra lokaler med jämförbart läge, 

standard och lokaltyp. I en proposition från år 1987 sammanfattades begreppet 

marknadshyra på följande sätt. 

”lokalens marknadshyra, det vill säga den hyra som lokalen vid hyrestidens utgång kan antas 

betinga på den öppna marknaden, liksom idag bör utgöra norm för vad dom skall anses som skäligt 

hyreskrav” (Sveriges Riksdag, 1987). 

 

Vid hyreskontraktsförhandlingar mellan hyresvärden och hyresgästen är det en mängd 

faktorer som påverkar val av kontraktsform och hyresnivåer, till exempel lokalisering, 

hyresgästens branschtillhörighet och omsättningen på hyresgästens verksamhet. Vissa 

utformningar och förutsättningar har dock blivit praxis eller är lagstadgade, det är 

avgörande att parterna är medvetna om dessa. Exempelvis uppsägningstiden för ett 

lokalhyreskontrakt. Där om inte annan har förhandlats fram förlängs per automatik 

om det inte sägs upp nio månader innan hyreskontraktet går ut, förutsatt att 

hyreskontraktet är längre än nio månader (Sveriges lagar JB 12 kap 3-4 §§, 2009). Ett 

annat exempel är att i omsättningsbaserade kontrakt ska hyran baseras på 

omsättningen innan hyresgästens momsutbetalningar. Förutom hyresform och 

hyresnivåer ska parterna komma överens om hur hyresutvecklingen ska se ut under 

hyresperioden gällande eventuella hyresrabatter och justeringar enligt indexklausuler. 

Det är vanligt att hyreskontrakt justeras enligt konsumentprisindex. Även hyrestillägg 

som fastighetsskatt, avfallshantering, el, värme, kyla, ventilation, vatten och avlopp 

ska behandlas i hyreskontraktet. (Fastighetsägarna och SHR, 2008) 

 

3.2 Besittningsskydd 

För lokalhyresgäster gäller i Sverige ett indirekt besittningsskydd efter att hyresgästen 

har haft lokalen i besittning i nio månader enligt jordabalken 12 kap 57-60 §§. Det 

innebär att hyresgästen har rätt till ersättning från fastighetsägaren om 

hyresförhållandet mellan parterna bryts utan att hyresvärden har sakliga skäl. De skäl 

som räknas som sakliga är förutom flera eller grova överträdelser mot föreskrifterna i 

hyreskontrakt om lokalen ska rivas eller byggas om. Vid ombyggnation eller rivning 

har hyresgästen rätt till en ersättningslokal istället för ekonomisk ersättning (Sveriges 

lagar JB 12 kap 57-60 §§, 2009). Det kan även finnas andra tillfällen då det finns 

sakliga skäl, till exempel om en det finns två lokalhyresgäster i en fastighet varav den 

ena hyr en väsentligt större yta och är i behov av den mindre hyresgästens yta för att 

inte flytta från fastigheten (Ericsson, 2012). Det är dock möjligt för hyresvärden och 

hyresgästen att upprätta en särskild överenskommelse om att det indirekta 

besittningsskyddet inte ska gälla (Hyresnämden, 2012). 
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3.3 Hyresnämnden 
Vid konflikter mellan hyresvärden och hyresgästen fungerar hyresnämnden som 

medlare mellan parterna. Om ingen lösning nås under medlingen kan hyresnämnden 

göra ett yttrande om vad som är en marknadsmässig hyra. Detta yttrande kan sedan 

användas i tingsrätten för att avgöra den marknadsmässiga hyresnivån. 

Hyresnämnden gör inga yttranden angående marknadsmässiga hyresnivåer i 

omsättningsbaserade hyreskontrakt. Anledningen till detta är att procentsatserna i de 

omsättningsbaserade hyreskontrakten varierar mellan olika branscher som beskrevs i 

5.1, ”Skillnader i nyckeltal”. Hyresnämndens inställning är då att de enbart granskar 

hyresnivåer i kronor per kvadratmeter och inte gör bedömningar vad som är 

marknadsmässiga procentsatser i omsättningsbaserade hyreskontrakt för olika 

branscher (Hyresnämden, 2012) (Ericsson, 2012). 
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4 Teori  

4.1 Kontraktsformer 
Vid hyressättning av kommersiella lokaler tillämpas olika typer av kontraktsformer, 

nedan följer en redogörelse av de vanligast förekommande varianterna. 

4.1.1 Fast hyra 

Hyresvärden och hyresgästen förhandlar fram en fast summa som ska betalas, 

oberoende av hyresgästens resultat eller omsättning. Denna summa är ofta, speciellt 

vid hyreskontrakt som sträcker sig längre än 3 år, indexerad till ett prisindex för att 

bibehålla samma reala hyresnivå över kontraktstiden (Lind.H, 1995) 

4.1.2 Omsättningsbaserad hyra 

I denna kontraktsform är hyran direkt kopplad till rörelsens omsättning. Den enklaste 

varianten är att en procentsats av den totala omsättningen betalas i hyra. En annan 

variant är att hyran består av två komponenter, en bashyra och en rörlig del. Bashyran 

är en fix summa som är oberoende av resultatet. Den rörliga delen är ofta utformad så 

att om omsättningen överstiger en förutbestämd brytgräns ska en procentsats av den 

delen som överstiger brytgränsen adderas till bashyran. Bashyran räknas ofta upp med 

ett prisindex. En tredje variant är att hyresgästen betalar det belopp som är högst av 

en förutbestämd hyra och en procentsats av den totala omsättningen (McAllister, 

1995).  

 

Exempel: Antag att en hyresgäst har en omsättning på 1 miljon SEK år 1 och 1,3 miljoner 

SEK år 2.  

 

Variant 1, procentsats på total omsättning  

Procentsatsen av den total omsättning som hyran baseras på är 10% 

Hyra år 1: 0,1*1 000 000= 100 000 SEK 

Hyra år 2: 0,1*1 300 000= 130 000 SEK 

 

Variant 2, bashyra och rörlig del 

Bashyran för år 1 respektive år 2 är 90 000 SEK och 92 000 SEK. Brytgränsen för 

år 1 respektive år 2 är 1 000 000 SEK och 1 020 000 SEK. Procentsatsen av det 

belopp som överstiger brytgränsen beloppet är 15%. 

Hyra år 1: 90 000+0,15*(1 000 000-1 000 000)=90 000 SEK 

Hyra år 2: 92 000+0,15*(1 300 000-1 020 000)=134 000 SEK 

Variant 3, Högsta summan av procentsats av total omsättning eller bas hyra  

Fasta hyran för år 1 respektive år 2 är 110 000 respektive 112 000. Procentsatsen av 

den total omsättning som hyran baseras på är 10%. 

Hyra år 1: 110 000 SEK (110 000>1 000 000*0,1=100 000) 

Hyra år 2: 130 000 SEK (112 000<1 300 000*0,1=130 000 ) 
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4.2 Effekter av omsättningsbaserade hyror  

4.2.1 Stimulanser 

Med en hyra som baseras på hyresgästens omsättning får hyresvärden större 

incitament att skapa goda förutsättningar för hyresgästen genom till exempel reklam 

och ombyggnationer jämfört med en fast hyra. Detta eftersom förbättrade 

förutsättningar för hyresgästen troligen medför en högre omsättning vilket genererar 

en högre hyresintäkt för hyresvärden.  

En risk om hyreskontraktet utformas alltför ofördelaktigt för hyresgästen är att denne 

kan få incitament att inte öka sin omsättning. Till exempel om en planerad åtgärd som 

en reklamkampanj i sig är lönsam men totalt sett ger ett negativt resultat på grund av 

den ökade hyresutgiften som åtgärden medför (Lind.H, 1995). 

4.2.2 Riskförskjutning  

Med en fast hyra som inte är direkt kopplad till hyresgästens omsättning ökar risken 

för konkurs för hyresgästen. Betalningsutrymmet för hyresgästen varierar i dåliga och 

goda tider men om hyresnivån är konstant finns en risk att hyresgästen inte klarar av 

att betala en förutbestämd fast hyra vid en låg omsättning. Om hyresgäster går i 

konkurs eller tvingas flytta från en lokal på grund av en hög hyra är det även negativt 

för hyresvärden då lokalerna troligen är vakanta en period innan en ny hyresgäst har 

kontrakterats som kan generera hyresintäkter. Även själva processen att hitta en ny 

hyresgäst är kostsam, dessutom kan det tillkomma kostnader i form av 

hyresgästanpassningar för hyresvärden. Således minskas konkursrisken för 

hyresgästen med en omsättningsbaserad hyra utan att hyresintäkterna för hyresvärden 

minskar sett över en hel kontraktsperiod jämfört med ett hyreskontrakt där en fast 

hyra tillämpas (Sirmans & Miceli, 1999).  

 

I de kontraktsformer där hyresvärdens hyresintäkt är beroende av hyresgästens 

omsättning eller vinst medföljer en högre risk för hyresvärden. Risken ligger i att 

hyresvärdens garanterade hyresintäkter är lägre vid omsättnings- eller vinstbaserade 

hyror. Denna risk kompenseras genom att genomsnittshyran är högre. Den extra 

riskkompensationen drabbar således inte fasta hyreskontrakt (Lind.H, 1995). 

4.3 Omsättningsuppgifter 
Vid hyreskontrakt som tillämpar omsättningshyror krävs det att det finns ett 

förtroende mellan hyresgästen och fastighetsägaren att de omsättningsuppgifter som 

överförs mellan parterna är korrekta och inte manipulerade. Problematiken ligger i att 

om hyresgästen uppger en lägre omsättning än den verkliga blir hyresavgiften lägre 

(Lind.H, 1995).  

Senast sista februari varje år ska vanligtvis hyresgästen förse hyresvärden med 

omsättningsuppgifter för föregående år. För att säkerställa att de överlämnade 

omsättningsuppgifterna är korrekta ska en auktoriserad eller godkänd revisor 

skriftligen styrka redovisningens riktighet (Fastighetsägarna och SHR, 2008). 
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År 2010 blev det obligatoriskt för verksamheter som säljer varor eller tjänster där 

kontanta betalningar förekommer att ha ett certifierat kassaregister. Bestämmelserna 

innebär att det finns tydligare krav och en mer noggrann kontroll av de kassapparater 

som får användas. Till de godkända kassaapparaterna ska även en certifierad 

kontrollenhet anslutas som ska vara plomberad (Skatteverket, 2012). 
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5 Branschförutsättningar 

5.1 Skillnader i nyckeltal 
Vid ett omsättningsbaserat hyreskontrakt måste större hänsyn tas till den specifika 

hyresgästen och vilken bransch denne tillhör än vid ett hyreskontrakt med en fast 

hyra. Orsaken är framförallt två parametrar, bruttovinst och arbetskraftskostnader 

som skiljer sig mellan de olika branscherna. Bruttovinst definieras som skillnaden 

mellan försäljningspriset och inköpspriset av en vara. Bruttovinsten kan påverkas av 

konkurrensläget i den specifika branschen, antalet försäljningsled och 

transportkostnader. I Handelns utredningsinstituts rapport, Finansiella nyckeltal 2009, 

redovisas förhållandet mellan bruttovinsten och omsättningen för olika branscher år 

2008, se Diagram 1. (Handelns Utredningsinstitut, 2009) 

 
Diagram 1, Bruttovinst i procent av omsättning (Handelns Utredningsinstitut, 2009) 

 

Handelns Utredningsinstitut sammanställde även hur förhållandet mellan 

arbetskraftskostnader och omsättning såg ut för de olika branscherna inom 

detaljhandeln år 2008, se Diagram 2. Arbetskraftskostnader definieras som summan 

av lön, sociala avgifter samt andra personalförmåner. I arbetskraftskostnaden räknas 

såväl anställda som ägarnas ersättningar in. 
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Diagram 2, Arbetskraftskostnader i procent av omsättning (Handelns 

Utredningsinstitut, 2009) 

 

Vid utformningen av ett omsättningsbaserat hyreskontrakt behövs dessa skillnader 

mellan de olika branscherna gällande bruttovinst och arbetskraftskostnaderna i 

förhållande till omsättningen tas i beaktande. Den omsättningsprocent som avgör 

förhållandet mellan hyresavgiften och omsättningen justeras utifrån hyresgästens 

branschtillhörighet, se Diagram 3 som redovisar lokalkostnaderna i procent av 

omsättningen. (Handelns Utredningsinstitut, 2009) 

 
Diagram 3, Lokalkostnader i procent av omsättning (Handelns Utredningsinstitut, 
2009) 
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Sveriges Hotell- och restaurangföretagare har gjort en liknande sammanställning där 

hyresnivån ställs i relation till hyresgästens omsättning. För hotell uppgick 

hyreskostnaden till 20 % av omsättningen, motsvarande siffra för restauranger var 

6%. I undersökningen samlades hyresuppgifter in för år 2009 och totalt svarade 218 

hotell och 412 restauranger på enkäten. (SHR, Hyresundersökning 2011 , 2011)  

 

5.2 Hyrestid 
Enligt SHRs hyresundersökning från 2011 är hyrestiden för de hyreskontrakt som 

tillämpar omsättningsbaserade hyror längre än för de hyreskontrakt som tillämpar 

fasta hyror. För hotell var den genomsnittliga längden på ett hyresavtal med 

omsättningsbaserad hyra elva år jämfört med åtta år för ett hyresavtal med fast hyra. 

Motsvarande siffror för restauranger är sex år för omsättningsbaserade hyreskontrakt 

och fyra och ett halvt år för hyreskontrakt med fast hyra (SHR, Hyresundersökning 

2011 , 2011).  

I Handelns Utredningsinstituts rapport från 2009 redovisas avtalstiderna för 

hyresgäster inom detaljhandeln i kvartiler. Värdet på den undre och övre kvartilen 

motsvarar medianvärdet av de avtalstider som totalt sett var de 25 % kortaste 

respektive de 25 % längsta, även medianvärdet för alla avtalstider redovisas. Resultatet 

var att företagen i den undre kvartilen hade en avtalstid på tre år, även 

medianföretaget hade en avtalstid på tre år, i den övre kvartilen var avtalsperioden 

knappt sju år. Sammanställningen indikerar att tre år är en vanlig längd på ett 

hyreskontrakt inom detaljhandeln. 
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6 Hyresformer 

6.1 Inledning 
Enligt Sveriges Hotell- och Restaurangföretagares (SHR) hyresundersökning från 

2011 är den klart vanligaste hyresformen för hotellfastigheter ett hyreskontrakt med 

en fast hyra med ett indextillägg. Det vill säga hyreshöjningarna som sker under 

kontraktstiden är indexerade med Konsumentprisindex (KPI). Denna hyresform 

motsvarade 54 % av hyreskontrakten följt av omsättningsbaserad hyra med 37 %, de 

resterande 9 % tillämpar annan hyresberäkning. Vad gäller medianhyra för en 

hotellanläggning i Sverige motsvarar den 20 % av hotellets omsättning (SHR, 

Hyresundersökning 2011 , 2011). Sedan 2008 har förändringen av förhållandet mellan 

hotellens omsättning och hyresbetalningar varit marginell. Däremot har det skett en 

tydlig förändring av användandet av omsättningshyror, 2008 tillämpades 

omsättningshyror i 46 % av hyreskontrakten jämfört med 37 % år 2011 se Diagram 4 

(SHR, hyresundersökning 2008, 2008).  

     
Diagram 4, Förändring av hyresform inom hotell, (SHR, hyresundersökning 2008, 

2008) (SHR, Hyresundersökning 2011 , 2011) 

För restauranger är den dominerande hyresformen fast hyra som tillämpas i 76 % av 

hyresavtalen, följt av omsättningshyra som motsvarar 17 % samt annan hyresberäkning 

som står för 7 %. Förhållandet mellan omsättning och hyresnivå var år 2011 6 % sett 

över hela riket. Både hyresnivån i förhållande till omsättningen och användande av 

olika hyresformer har varit i princip oförändrat sen 2008 som framgår av Diagram 5 

nedan (SHR, Hyresundersökning 2011 , 2011). 
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Diagram 5, Förändring av hyresform in restaurang, (SHR, hyresundersökning 2008,    

2008) (SHR, Hyresundersökning 2011 , 2011) 

Jämfört med restaurang- och hotellbranschen är statistiken mindre generell för 

butikhyresgäster då detaljhandelsbranschen är mindre homogen. De olika 

detaljhandelsbranscherna skiljer sig markant åt vad gäller förhållandet mellan 

omsättning och lokalkostnader som 

redovisades i avsnittet 4.5 

Branschförutsättningar. År 2009 

genomförde Handelns 

Utredningsinstitut en undersökning 

bland Svensk handels medlemsföretag 

där företagen bland annat ombeddes att 

svara på frågan vilken hyresform de 

använde. Totalt svarade 560 företag på 

frågan i enkäten, i det redovisade 

resultatet gjordes ingen uppdelning 

mellan olika branscher. 

Sammanställningen ger dock en generell 

bild av hur fördelningen mellan de olika 

hyresformerna ser ut inom 

detaljhandeln, se Diagram 6. 

 

Diagram 6, Hyresformer för detaljhandeln, 

(Handelns Utredningsinstitut, 2009) 
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6.2 Intervjuer 
Enligt samtliga intervjupersoner är den överlägset vanligaste formen av 

omsättningshyror den variant där det högsta beloppet av en garanterad bashyra eller 

en procentsats av omsättningen betalas i lokalhyra. Denna variant är dominerande 

oavsett om det gäller butiker, restauranger eller hotell. I vissa fall i nya oprövade 

centrumanläggningar kan en ren omsättningshyra utan en garanterad bashyra 

tillämpas för attrahera en attraktiv hyresgäst. Tanken är att när en attraktiv hyresgäst 

är knuten till centrumanläggningen är det lättare att attrahera fler hyresgäster. När 

fastighetsägaren genomför stora förändringar eller ombyggnationer av en byggnad 

kan även en ren omsättningshyra tillämpas under ombyggnationen. Vid dessa fall 

antas fastighetsägarens förändringar orsaka en försämring av flödet av potentiella 

kunder till hyresgästen vilket leder till att denne inte har möjlighet att betala bashyran. 

Enligt en av de intervjuade branschorganisationerna har det förekommit fall där 

hyresgästen med ett rent omsättningsbaserat hyreskontrakt beslutat sig för att lägga 

ner försäljningsverksamheten men ändå haft kvar tillgången till lokalen. 

Av de intervjuade fastighetsbolagen och fastighetskonsulterna uppger samtliga med 

inblick i uthyrningen av butikslokaler att den klart dominerande hyresformen i 

centrumanläggningar och köpcentrum är omsättningshyror. Det kan dock förekomma 

fasta hyror i attraktiva köpcentrum, där fastighetsägaren har en stark 

förhandlingsposition och har möjlighet att förhandla fram höga fasta hyror. 

Systembolaget är ett annat undantag där det alltid tillämpas fasta hyror. De flesta 

intervjupersonerna är dock överens om att det är sällsynt med fasta hyror i 

köpcentrum.  

 

Vad gäller användandet av omsättningshyror kontra fasta hyror för friliggande butiker 

råder det olika uppfattningar bland intervjupersonerna om den exakta fördelningen. 

Intervjupersonerna är dock överens om att det är vanligare med fasta hyror än 

omsättningshyror. Framförallt på mindre orter med en central gågata tillämpas oftast 

fasta hyror för butikslokalerna. Gågatan kantas ofta av byggnader med flera våningar 

med kontor på de övre våningarna och med butiker på gatuplan. Fastighetsägare med 

denna uppsättning av hyresgäster tenderar till att ha samma kontraktsstruktur för alla 

hyresgäster och tillämpar då fasta hyror även för butikshyresgästerna. Ett par 

intervjupersoner uppger att det finns en tendens att friliggande butiker som ligger 

nära köpcentrum använder omsättningshyror i större utsträckning än butiker som inte 

har ett köpcentrum i närområdet. En majoritet av intervjupersonerna uppger att 

omsättningshyror blir allt vanligare inom detaljhandeln de senste 10 åren. 

 

Enligt en intervjuperson kan den stora skillnaden i användningen av 

omsättningshyror mellan restauranger och hotell bero på att det finns renodlade 

hotellfastighetsbolag men ingen motsvarighet för restauranger. De renodlade 

hotellfastighetsbolagen har då större kunskap om hur hyreskontrakten ska utformas 

samt en organisation som kan hantera administrationen kring omsättningshyror. En 
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del av de intervjuade fastighetsbolagen lyfter också fram de ökade administrativa 

kostnaderna som en anledning till att använda fasta hyror. Framförallt mindre 

fastighetsbolag med mindre organisationer tenderar att använda fasta hyror av det 

skälet. De senaste åren har även omvandlingar av hyresrätter till bostadsrättser skett i 

större utsträckning. En del av dessa nybildade bostadsrättsföreningar har då kommit 

att fungera som hyresvärdar till butiker placerade på bottenvåningen i 

bostadsrättsföreningen. Dessa bostadsrättsföreningar har väldigt sällan kapaciteten att 

tillämpa omsättningshyror.  

 

De administrativa kostnaderna som framförallt är associerade till omsättningshyror är 

avräkning och hantering av omsättningsuppgifter. Vanligtvis baseras beloppet på 

hyresavin på föregående års omsättning. Efter ett kalenderår sammanställs 

hyresgästens årsomsättning och en avräkning för det aktuella årets hyresbeloppet 

görs. Avräkningen innebär att en justering av hyresbelopp görs genom att antingen 

fastighetsägaren eller hyresgästen betalar en klumpsumma som motsvarar skillnaden 

mellan den uppskattade hyran och den verkliga hyran. Hyresgästen ska oftast 

rapportera in omsättningsuppgifter månadsvis till fastighetsägaren. 

 

En stor majoritet av intervjupersonerna har under de senaste 5-10 åren 

uppmärksammat en marknadstrend gällande bashyrorna i de omsättningsbaserade 

hyreskontrakten som har stigit mer än konsumentprisindex. Denna marknadstrend 

gäller både hyreskontrakt för hotell- och butiksfastigheter. Som förklaring till denna 

utveckling nämns att både detaljhandelns och hotellbranschens senaste 10-årsperiod 

varit framgångsrik med ökad lönsamhet. Det har medfört ett större 

betalningsutrymme för hyresgästerna. Två av intervjupersonerna, en fastighetsägare 

och en hyresgäst inom detaljhandeln, är eniga med övriga intervjupersoner om att 

bashyrorna har höjts men nämner också att som kompensation för de höjda 

bashyrorna har omsättningsprocenten sänkts. Som anledning nämns att en del av 

fastighetsägarna befarar en överetablering inom detaljhandeln. Fastighetsägaren 

bedömer då möjligheten att hyresgästerna når upp till en omsättningsnivå där 

procentsatsen aktiveras som mindre. Fastighetsägaren är då villig att sänka 

omsättningsprocenten i utbyte mot en högre garanterad hyresintäkt. En representant 

för hyresgästerna som inte har upplevt att omsättningsprocenten gått ner som 

kompensation för en högre bashyra tror att anledningen är svag konkurrens. Speciellt 

i centrumanläggningar och köpcentrum i ytterområdena där det ofta bara finns en 

fastighetsägare och därigenom svårt att hitta jämförelseobjekt från andra aktörer för 

att avgöra vad som är en marknadsmässig bashyra. Risken menar intervjupersonen är 

att fastighetsägaren utnyttjar att det är liten konkurrens i närområdet och pressar upp 

hyresnivån. 
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Enligt intervjupersonerna i hotellbranschen, är det mycket vanligt att den procentuella 

delen av omsättningen som betalas i lokalhyra varierar mellan olika inkomstkällor i 

hotellverksamheten, i de fall där omsättningsbaserade kontrakt används. Vanligtvis är 

procentsatserna som är kopplade till mat och dryck lägre än procentsatserna för logi 

och konferens. Anledningen till detta är att mat och dryck medför högre omkostnader 

i form av varuinköp och personalkostnader.  

 

Det har tidigare funnits utformningar av hyreskontrakt för hotell som har baserats på 

verksamhetens vinst istället för dess omsättning. Problemen med dessa kontrakt och 

anledningen till att de inte används idag tror intervjupersonerna är att det kräver ett 

väldigt nära samarbete och ett stort förtroende mellan parterna. 

 

6.3 Diskussion och slutsatser 
Som beskrevs i inledningen har användandet av omsättningsbaserade hyror inom 

hotellbranschen minskat från 46 % till 37 % av alla hotellhyreskontrakt mellan åren 

2008 till 2011. En anledning till denna utveckling kan vara att de garanterade 

bashyrorna har ökat och därigenom har skillnaden mellan fasta hyror och 

omsättningsbaserade hyror minskat. Eftersom de omsättningsbaserade 

hyreskontrakten medför extra utgifter i form av administrationskostnader för båda 

parter kan valet istället bli ett hyreskontrakt med en fast hyra. 

Samtliga intervjupersoner var eniga om att användandet av omsättningshyror var 

mycket mer utbrett i köpcentrum och centrumanläggningar än för friliggande butiker. 

En anledning till det kan vara att köpcentrum och centrumanläggningar är större 

anläggningar med mer möjligheter och högre omsättningar vilket ger ett större 

ekonomiskt utrymme för åtgärder. Detta leder till att fastighetsägaren kan påverka 

omsättningen i högre grad jämfört med friliggande butiker genom till exempel 

reklamkampanjer eller att finna en framgångsrik uppsättning av hyresgäster. I 

omsättningsbaserade hyreskontrakt avspeglas lyckade åtgärder direkt i form av högre 

hyresintäkter.  

Ofta är det ett större fastighetsbolag som driver och förvaltar en centrumanläggning, 

för friliggande butiker finns även andra aktörer som mindre fastighetsbolag och 

bostadsrättsföreningar. De stora fastighetsbolagen har en större organisation som 

generellt är mer kunnig om hur hyreskontrakten ska utformas och bättre kan hantera 

den mer omfattande administrationen som omsättningsbaserade kontrakt innebär. 

Denna skillnad mellan olika typer av fastighetsägare för centrumanläggningar och 

friliggande butiker kan vara en annan anledning till varför omsättningshyror används 

mer frekvent i centrumanläggningar. 

En orsak till att omsättningshyror blir allt vanligare inom detaljhandeln kan vara att 

allt fler internationella aktörer etablerar sig i Sverige. Aktörer från länder som 

Holland, Frankrike och Storbritannien använder i stor utsträckning omsättningshyror 

(michelmores, 2011).  
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En annan anledning kan vara att under de senaste 10-15 åren har det skapats en 

bransch för handelsfastigheter. Detta har inneburit att framförallt de aktörer som äger 

och förvaltar centrumanläggningar och butiker i attraktiva lägen har blivit mer 

kunniga och specialiserade på handelsfastigheter. Som ett led i den utvecklingen har 

dessa specialiserade aktörer övergått från fasta hyror till omsättningshyror som är 

anpassade till butiksfastigheter. 
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7 Riskfördelning och incitament 

7.1 Inledning 
Som diskuterades i teoriavsnittet (kap 4) innebär ett omsättningsbaserat hyreskontrakt 

att fastighetsägaren får större incitament att skapa goda förutsättningar för 

hyresgästen. Lyckade investeringar från fastighetsägaren leder till att hyresgästens 

omsättning ökar vilket resulterar i ökande hyresintäkter. 

En annan aspekt att beakta vid omsättningsbaserade hyreskontrakt är att 

riskfördelningen skiljer sig jämfört med traditionella hyreskontrakt med fast hyra. 

Risken för hyresgästen är lägre vid omsättningsbaserade hyreskontrakt då hyresnivån 

är kopplad till verksamhetens omsättning vilket troligen speglar betalningsförmågan. 

Däremot ökar risken för fastighetsägaren då den garanterade hyresintäkten är lägre än 

vid en fast hyra. 

 

7.2 Intervjuer 
Vid en nyetablering kan det krävas initiala investeringar för en butikshyresgäst till 

exempel kylaggregat för en mataffär. Detta i kombination med att butiken behöver tid 

för att etablera en kundkrets gör att betalningsförmågan i uppstartskedet ofta är lägre 

än när butiken är etablerad. För att hantera denna svårighet används ofta en lägre 

bashyra i början av kontraktstiden som sedan successivt höjs. För att kompensera för 

den ökade risk som drabbar fastighetsägaren är ofta omsättningsprocentsatsen högre i 

början av kontraktstiden för att sedan sänkas i takt med att bashyran höjs.  

Som nämndes i föregående kapitel utformas hyreskontrakt med olika 

omsättningsprocent beroende på inkomstkälla. För hyreskontrakt som utformas för 

butiker används oftast en procentsats för hela verksamheten. Däremot uppger både 

fastighetsägare och hyresgäster att det ibland tillämpas kontrakt där 

omsättningsprocenten minskar vid en högre omsättning. Med en lägre 

omsättningsprocent får hyresgästen större incitament att öka sin omsättning.  

Nedan följer ett exempel på en sådan utformning för en matbutik. 

Exempel varierande omsättningsprocent 

Bashyra: 3 600 000 SEK 

 Omsättningsprocent intervall 1 på 4%: Aktiveras om omsättningen 
överstiger 90 000 000 SEK och har en övre brytgräns på 105 000 000 SEK 

 Omsättningsintervall 2 på 3,7%: Aktiveras om omsättningen överstiger 
105 000 000 SEK och har en övre brytgräns på 120 000 000 SEK. 

 Omsättningsintervall 3 på 3,4%: Aktiveras om omsättningen överstiger 
120 000 000 SEK och ingen övre brytgräns. 
 
Om omsättning antas bli 125 000 000 SEK blir hyran följande: 
4%*105 000 000=4 200 000 SEK 
3,7%*(120 000 000-105 000 000)=555 000 SEK 
3,4% *(125 000 000-120 000 000)=170 000 SEK 
Total hyra:4 925 000 SEK 
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Det finns även omvända exempel på kontrakt där omsättningsprocenten blir högre om 

hyresgästens omsättning ökar. Huvudargumentet från fastighetsägarna till den 

utformningen är att marginalintäkten blir högre då de fasta kostnaderna som 

personalkostnaderna är konstanta. 

 

Intervjupersonerna är överens om att det är ovanligt att det finns en övre gräns på vad 

en hyresgäst maximalt kan betala i lokalhyra, även om många hyresgäster för fram 

frågan vid kontraktsförhandlingar. En hyresgäst anser att det främsta argumentet mot 

en övre gräns är att när en hyresgäst når denna gräns försvinner incitamenten för 

fastighetsägaren att skapa goda förutsättningar för hyresgästen. 

En följd av utvecklingen med högre bashyror som beskrevs i föregående kapitel är 

enligt intervjupersonerna, att omsättningsdelen i hyreskontrakten inte aktiveras i lika 

stor omfattning. En av de intervjuade hyresgästerna uppger att runt 10 % av butikerna 

betalar en omsättningsprocent istället för en bashyra. Dock är det stora skillnader 

mellan olika branscher hur frekvent omsättningsdelen aktiveras. En intervjuperson 

från hotellbranschen uppger att det är ovanligt att inte omsättningsprocenten aktiveras 

i deras hyreskontrakt. I dessa fall tolkar företaget det som att det är något fel på 

lokaliseringen eller alternativt driften av hotellet. Den generella bilden enligt flera 

intervjupersoner är att i attraktiva lägen så aktiveras inte omsättningsprocenten i lika 

stor grad som i mindre attraktiva lägen. Två intervjupersoner som representerar 

fastighetsägare med detaljhandelsfastigheter i centrala Stockholm uppger att i runt 80 

% av hyreskontrakten i centrala Stockholm faller bashyran ut ett genomsnittligt år. 

En av de intervjuade fastighetskonsulterna anser att ett omsättningsbaserat 

hyreskontrakt även kan innebära en reducering av risken för fastighetsägaren. Ett 

exempel på det var när en lokal som innehöll flera restauranghyresgäster öppnades i 

mitten på 1990-talet och antalet restauranggäster blev betydligt fler än vad som var 

kalkylerat. Restauranghyresgästerna hade omsättningsbaserade hyreskontrakt vilket 

ledde till högre hyresintäkter än vad ett hyresavtal med en fast hyra hade genererat. En 

annan följd av att antalet restauranggäster blev fler än beräknad var att den 

ursprungliga ventilationsanläggningen inte var dimensionerad för att kunna hantera 

antalet personer som vistades i lokalen och behövde bytas ut. Fastighetsägaren kunde 

finansiera bytet av ventilationsanläggningen med hjälp av hyresintäkterna genererade 

av de restaurangbesökare som till en början inte ingått i fastighetsägarens kalkyl. Ett 

par intervjupersoner nämner också att det kan vara en nackdel att hyresbeloppet inte är 

förutbestämt. Med en fast hyra vet både hyresgästen och hyresvärden vilken 

hyresutgift respektive hyresintäkt som ska aviseras vilket underlättar budgetarbetet. 

Denna vetskap har inte parterna när hyreskontrakten beror på hyresgästens 

omsättning.  
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7.3 Diskussion och slutsatser 
Enligt intervjupersonerna aktiveras omsättningsdelen i de omsättningsbaserade 

kontrakten oftare i mindre attraktiva lägen än i attraktiva lägen. Anledningen till detta 

kan vara att fastighetsägaren har en starkare förhandlingsposition i attraktiva lägen där 

fler hyresgäster vill lokalisera sig. Fastighetsägaren kan då förhandla fram en hög 

bashyra som leder till att omsättningsdelen aktiveras mer sällan. För hyresgästen kan 

de höga lokalkostnaderna motiveras med att lokaliseringen i ett attraktivt läge kan 

vara varumärkesbyggande.  

Ett problem med en hyresstruktur där omsättningsprocenten blir högre om 

hyresgästens omsättning ökar är att det kan skapa incitament för hyresgäster att 

minska sin omsättning, se exempel nedan. 

 

Exempel: Anta att en butik som säljer slipsar har två olika försäljningsalternativ, 

inköpspriset för slipsarna är i båda fallen 100 SEK : 

 

Alternativ 1: Om butiken har ett försäljningspris på 200 SEK/slips säljs 

10000 slipsar under året 

Alternativ 2: Om butiken har ett försäljningspris på 300 SEK/slips säljs 

4500 slipsar under året 

 

Hyresscenario 1: Hyreskontraktet är ett omsättningsbaserat hyreskontrakt med en 

omsättningsprocent på 10% oavsett hur stor omsättningen är, bashyran är 100 000 

SEK. 

Alternativ 1 : Bruttovinst = 10000*200-10000*100=1 000 000 SEK 

           Omsättning= 10000*200=2 000 000 SEK 

           Hyresavgift= 10% av 2 000 000= 200 000 SEK 

           Bruttovinst-hyresbetalning= 1 000 000-200 000=800 000 SEK 

 

Alternativ 2 : Bruttovinst = 4500*300-4500*100=900 000 SEK 

           Omsättning= 4500*300=1 350 000SEK 

           Hyresavgift= 10% av 1 350 000= 135 000 SEK 

           Bruttovinst-hyresbetalning= 900 000-135 000=765 000 SEK 

I hyresscenario 1 är det mer fördelaktigt för slipsaffären att välja alternativ 1. 

Bashyran aktiveras inte då den understiger hyresavgiften som genereras av 

omsättningsdelen i kontraktet. 

 

Hyresscenario 2: Hyreskontraktet är ett omsättningsbaserat hyreskontrakt med en 

omsättningsprocent på 10% om omsättningen ligger i intervallet 1 000 000-1 500 000 

SEK. Om omsättningen överstiger 1 500 000 är omsättningsprocenten 15%. Bashyran 

är 100 000 SEK  

Alternativ 1 : Bruttovinst = 10000*200-10000*100=1 000 000 SEK 

           Omsättning= 10000*200=2 000 000 SEK 

           Hyresavgift= 15% av 2 000 000= 300 000 SEK 

           Bruttovinst-hyresbetalning= 1 000 000-300 000=700 000 SEK 
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Alternativ 2 : Bruttovinst = 4500*300-4500*100=900 000 SEK 

           Omsättning= 4500*300=1 350 000SEK 

           Hyresavgift= 10% av 1 350 000= 135 000 SEK 

           Bruttovinst-hyresbetalning= 900 000-135 000=765 000 SEK 

 

I hyresscenario 2 är det mer fördelaktigt för slipsaffären att välja alternativ 2. 

Bashyran aktiveras inte då den understiger hyresavgiften som genereras av 

omsättningsdelen i kontraktet. 

  

Enligt exemplet skulle en utformning där omsättningsprocenten är konstant oavsett 

hyresgästens omsättning vara fördelaktigt både för fastighetsägaren och 

hyresgästen.  

 

Problematiken som beskrevs i exemplet ovan med att hyresgästen får ett incitament 

att minska sin omsättning kan även uppstå i ett hyreskontrakt där 

omsättningsprocenten är oberoende av omsättningens storlek. Situationen kan 

exempelvis uppkomma om hyresgästens omsättning ligger nära brytgränsen mellan 

bashyran och den omsättning som aktiverar omsättningsprocenten. Hyresgästen 

kan då minska sin omsättning genom att höja priset på sina varor vilket leder till en 

lägre omsättning och lägre intäkter. Intäktsbortfallet vägs dock delvis upp av en 

högre marginalintäkt som det högre priset medför, i kombination med att 

hyresavgiften blir lägre på grund av en lägre omsättning kan detta upplägg bli 

fördelaktigt för hyresgästen. Detta resonemang har dock några praktiska 

svårigheter då det är svårt för hyresgästen att förutse exakt vad en prishöjning leder 

till. Dessutom kan det leda till långsiktiga konsekvenser i form av en mindre 

kundgrupp och ökande lagerkostnader.  
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8 Utformning av hyreskontrakt 

8.1 Inledning 
Vid utformning av hyreskontrakt är det inte bara val av hyresform som ska förhandlas 

fram. Fastighetsägaren och hyresgästen måste också komma överens om hur lång 

hyrestiden ska vara och vilka hyrestillägg som ska ingå i lokalhyran. Som ett 

hjälpmedel i dessa förhandlingar har Svensk handel, Sveriges hotell- och Restaurang 

företagare(SHR), Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) och fastighetsägarna 

gemensamt tagit fram ett standardavtal. Standardavtalet är tänkt som en trygghet för 

båda parter och behandlar i detalj ansvarsfrågorna som gäller kontraktet och lokalen. I 

den första delen av kontraktet klargörs de grundläggande överenskommelserna kring 

hyrestid, hyresform, indexering samt vilka tillägg som ingår i hyran. I andra delen görs 

en mer detaljerad uppdelning i ansvarsfrågor kring till exempel underhåll, städning, 

avfallshantering och snöröjning (Svensk handel, SABO, SHR, Fastighetsägarna, 

2008). Standardavtalen är i stort sett likadana för butikslokaler, hotell och 

restauranger, vissa skillnader finns dock till exempel anges fördelningen mellan 

serveringsarea och restaurangköksarea i restaurangkontrakten (SHR, 2008). 

Som beskrevs i avsnittet 3.1, ”Hyressättning”, så är det viktigt att parterna är 

medvetna om att hyreskontraktet förlängs per automatik om ingen av parterna säger 

upp kontraktet.  

Vad gäller hyrestiden för lokaler finns det juridiska regleringar. Enligt huvudregeln, 19 

§§ i Jordabalken, ska beloppet som betalas i lokalhyra vara bestämt i hyresavtalet. 

Kostnader för uppvärmning, varmvatten, elektricitet, vatten och avlopp behöver dock 

inte vara bestämda i hyresavtalet. Om ett hyresavtal är tecknat på minst tre år är det 

möjligt att indexera hyresavgiften på till exempel KPI. I lagen finns det ett undantag 

för hyresavgifter som baseras på hyresgästens rörelseintäkter, dessa hyreskontrakt kan 

tecknas på kortare tid än tre år. Det är således möjligt att teckna ett rent 

omsättningsbaserat hyreskontrakt med en hyrestid som understiger tre år. Som 

beskrevs i kapitel 5, ”Hyresformer”, innehåller majoriteten av de hyreskontrakt som 

baseras på hyresgästens omsättning en bashyra som är indexerad vilket gör att dessa 

måste ha en hyrestid på minst tre år (Sveriges lagar JB 12 kap 19 §§, 2009). 

 

8.2 Intervjuer 
Enligt intervjupersonerna skrivs generellt kontrakt på tre år inom detaljhandeln och 

med 9 månaders uppsägningstid som gäller för båda parterna. Att hyreskontrakten 

ofta är skrivna på tre år indikerades också i Handelns Utredningsinstituts rapport från 

år 2009 som beskrevs i avsnitt 4.4, ”Hyrestider”. Hotellhyreskontrakten är oftast 

längre enligt intervjupersonerna vilket också bekräftats av SHRs hyresundersökning, 

som redovisades i avsnittet 4.4, där hyrestid för ett genomsnittligt hyreskontrakt med 

omsättningshyra var elva år och åtta år med ett fast hyreskontrakt. Inom 
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detaljhandeln upplever inte intervjupersonerna att hyresformen har någon inverkan på 

kontraktslängden likt den har på hotellhyreskontrakten. Vilken hyresgäst det är och 

hur stor initial investering som gjorts i lokalen har en stor inverkan på 

hyreskontraktets längd. Det är inte ovanligt att större aktörer som hyr stora ytor och 

som gör omfattande investeringar skriver hyreskontrakt på 15 år. Exempel på 

hyresgäster som ofta har långa hyreskontrakt är större mataffärer och större 

hotellkedjor. De intervjuade hyresgästerna uppger att speciellt i nya och oprövade 

lägen finns det en risk med att teckna långa hyreskontrakt vid nyetableringar. Det är 

svårt att bedöma hur det ekonomiska utfallet för det specifika läget kommer att bli, 

speciellt över en längre avtalsperiod. För att hantera denna problematik kan 

hyresgästen ha en option att bryta kontraktet om omsättningen blir lägre än förväntat. 

En annan typ av option som används är krav på uthyrningsgrad om butiken är 

lokaliserad i ett köpcentrum. I ett aktuellt hyreskontrakt som en av de intervjuade 

hyresgästerna tecknat framgår det att om inte det specifika köpcentrumet har en 

uthyrningsgrad på minst 85 % har hyresgästen möjlighet att bryta kontraktet.  

Flera intervjupersoner upplever att det är en marknadstrend att kallhyra används 

istället för varmhyra i hyreskontrakt vilket innebär att det inte ingår el, vatten eller 

värme i hyresavgiften. För fastighetsägarna innebär det här en lägre risk då de inte är 

exponerade för ökande energipriser eller att en hyresgäst har en hög förbrukning. 

Enligt en fastighetskonsult som arbetat med hyresgäster finns ibland en 

misstänksamhet mot att fastighetsägaren gör en vinst på energikostnaderna vid ett 

hyreskontrakt med varm hyra. Misstankarna ligger i att en fastighetsägare kan ha 

möjlighet att förhandla fram ett lägre pris direkt med energileverantören men debitera 

vanlig taxa till hyresgästen. Med en kallhyra uppstår inte denna typ av situationer och 

dessutom ger det hyresgästen möjlighet att själv välja leverantör och eventuellt få ett 

lägre pris. 

I centrumanläggningar och köpcentrum uppkommer kostnader för hyresgästen som 

inte är direkt kopplade till den lokal som hyrs, exempelvis städning av gemensamma 

ytor, snöröjning, drift av hissar och rulltrappor. Dessa kostnader delas av samtliga 

hyresgäster. Enligt intervjupersonerna betalar ofta hyresgästen en summa i relation till 

hur stor del stor del av centrumet som nyttjas av hyresgästen. Exempelvis om en 

butik hyr 20 % av den uthyrbara arean betalar butiken följaktligen 20 % av 

tilläggsutgifterna. Dock finns ett hyrestillägg då denna modell inte tillämpas, 

marknadsföringsbidraget, som är en summa som ska användas för att marknadsföra 

centrumanläggningen, inte den specifika hyresgästen. Vanligtvis betalar också 

fastighetsägaren en del av marknadsföringsbidraget. En vanlig avgiftsmodell som 

används för marknadsföringsbidraget är att summan per kvadratmeter blir lägre om 

hyresgästen hyr fler kvadratmeter. En möjlig utformning av marknadsföringsbidraget 

skulle kunna vara följande: 

 <200 kvm är marknadsbidraget 300 SEK/kvm  

 200-400 kvm är marknadsbidraget 200 SEK/kvm  

 >400 kvm är marknadsbidraget 100 SEK/kvm 
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Om en hyresgäst hyr exempelvis 500 kvm blir då det årliga 

marknadsföringsbidraget: (200*300)+(200*200)+(100*100)=110 000 SEK. 

Ett problem som en av de intervjuade fastighetskonsulterna lyfte fram med att en 

hyresavgift baseras på hyresgästens omsättning är att omsättningen inte alltid speglar 

vinsten och betalningsförmågan hos hyresgästen. Ett aktuellt exempel från 

bageribranschen var när efterfrågan på surdegsbröd ökade i slutet av 00-talet vilket 

ledde till en högre omsättning för bagerierna. På grund av stigande priser på rågmjöl 

som är en central ingrediens i surdegsbröd ökade dock inte vinsten för bagerierna i 

samma utsträckning som omsättningen.  

 

8.3 Diskussion och slutsatser  
Enligt intervjuerna och SHRs och HUIs hyresundersökningar är det stor skillnad på 

kontraktslängd mellan butiker och hotell. För butiker är en vanlig kontraktslängd tre 

år jämfört med åtta respektive elva år för hotell beroende på om en 

omsättningsbaserad hyra eller en fast hyra tillämpas. Anledningen kan vara att det ofta 

innebär större initiala investeringar i hotell på grund av att de generellt är lokaliserade 

i större lokaler, vilket leder till längre avskrivningstider. Både hyresgästen och 

fastighetsägaren vill vid större investeringar försäkra sig om ett långsiktigt samarbete 

med ett hyreskontrakt med en lång hyrestid. Att de omsättningsbaserade 

hyreskontrakten för hotell har en längre hyrestid än de hyresavtal som tillämpar en 

fast hyra kan förklaras med att de omsättningsbaserade hyreskontrakten anpassar sig 

efter det rådande konjunkturläget per automatik. Då hyra i dessa fall baseras på en 

procentsats som vid en hög omsättning genererar en hög hyresavgift. En fast hyra 

behöver däremot omförhandlas oftare för att överensstämma med de aktuella 

marknadsförutsättningarna och det rådande konjunkturläget även om den fasta hyran 

ofta är kopplad till KPI.  
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9 Mätproblem 

9.1 Inledning 
Som nämndes i 4.3, ”Omsättningsuppgifter”, finns det en förtroendeproblematik i ett 

omsättningsbaserat hyreskontrakt då omsättningsuppgifterna som avgör storleken på 

hyresavgiften ska överföras mellan parterna. Den teoretiska risken ligger i att 

uppgifterna som överförs är lägre än den verkliga omsättningen vilket då leder till en 

lägre hyresavgift. För att minska den risken måste en auktoriserad eller godkänd 

revisor granska och verifiera omsättningsuppgifterna. 

 

En annan problematik som är aktuell inom detaljhandeln är hur internethandeln ska 

hanteras i ett omsättningsbaserat hyreskontrakt. Ett allt vanligare köpscenario är att 

kunden gör en beställning via ett företags internetbutik och sedan hämtar ut 

produkten i en fysisk butik (Högberg, 2012). 

 

Som beskrevs i avsnittet 4.3, ”Omsättningsuppgifter” är det från år 2010 obligatoriskt 

för verksamheter som säljer varor att ha ett certifierat kassaregister samt en 

plomberad kontrollenhet. Syftet med dessa åtgärder var att få en bättre kontroll över 

kontanthanteringen (Skatteverket, 2012). 

 

9.2 Intervju 
Intervjupersoner från fastighetsägarsidan berättar att det är vanligt att det skrivs in i 

hyreskontrakten att fastighetsägaren får granska hyresgästens räkenskaper för att 

motverka att felaktiga omsättningsuppgifter överförs. Detta bekräftas av hyresgäster 

både inom detaljhandeln och inom hotellbranschen. Det är dock ovanligt att 

fastighetsägarna använder sig av denna möjlighet.  

 

Flera fastighetsägare och fastighetskonsulter upplever att den nya lagen rörande 

certifierade kassaregister har minskat manipuleringen av försäljnings- och 

omsättningsuppgifter. Två av de intervjuade fastighetsägarna berättar att när det år 

2010 blev obligatoriskt med certifierade kassaregister ökade den redovisade 

omsättningen markant för ett antal restauranger. Intervjupersonerna tror att 

förändringen i de redovisade omsättningsuppgifterna berodde på att det hade blivit 

svårare att manipulera försäljningen.  

 

Trots den nya kassalagen och möjligheten att granska hyresgästers räkenskaper är 

flera fastighetsägare skeptiska till att använda omsättningsbaserade hyreskontrakt 

inom vissa branscher. Restauranger och caféer nämns som branscher där det av 

tradition finns vissa aktörer som inte redovisar korrekta försäljnings- och 

omsättningssiffror. Generellt nämns även branscher och verksamheter som säljer 

tjänster som extra utsatta för oseriösa aktörer, till exempel frisörer eller skomakare. 

En intervjuperson som representerar fastighetsägarsidan menar att storleken på 

hyresgästen har betydelse för hur riskabelt det är för fastighetsägaren att teckna ett 

omsättningsbaserat hyreskontrakt ur manipuleringssynpunkt. En större aktör är 
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generellt mindre benägen att redovisa felaktiga omsättningsuppgifterna än en mindre 

på grund av att fler personer är involverade i en större verksamhet. I de fall där 

fastighetsägaren är osäker om en hyresgäst redovisar korrekta omsättningsuppgifter 

men ändå tecknar ett omsättningsbaserat hyreskontrakt, garanterar fastighetsägaren 

hyresintäkterna genom en hög bashyra. 

 

Både hyresgäster och fastighetsägare uppger att försäljningar kopplade till internet är 

ett område som blir allt mer aktuellt vid omsättningsbaserade hyreskontrakt inom 

detaljhandeln. Intervjupersonerna konkretiserar två olika scenarier, det första då 

kunden beställer en vara på internet och sedan betalar och hämtar ut varan i butiken. 

Det andra scenariot är att kunden beställer och betalar varan på internet och sedan 

hämtar ut den i butiken. I majoriteten av hyreskontrakten skrivs en klausul in som 

fastställer att all försäljning som genereras i butiken ska räknas in i butikens 

omsättning. Detta innebär att det första scenariot där varan hämtas ut och betalas i 

butiken räknas in i omsättningen. Det andra scenariot då varan betalas på internet och 

enbart hämtas ut i butiken räknas inte in i butikens omsättning. Flera av de 

intervjuade fastighetsägarna tror att internethandeln kommer att fortsätta växa vilket 

skulle innebära ett inkomstbortfall för fastighetsägarna med dagens utformning av de 

omsättningsbaserade hyreskontrakten. Även från butikhyresgästerna finns 

invändningar mot dagens utformning av hyreskontrakten. Hyresgästerna menar att 

även försäljningarna enligt scenario ett, då en vara betalas i butiken, ska räknas som 

uthämtning och inte räknas in i omsättningen. Argumentationen är att i dessa fall har 

inte fastighetsägaren bidragit till försäljningen då den initierades på internet dessutom 

kan uthämtningen leda till att kunden köper fler varor i butiken. 

 

9.3 Diskussion och slutsatser 
Problematiken kring felaktiga försäljnings- och omsättningsuppgifter är mer utbredd i 

vissa branscher som till exempel bland frisörer och skomakare enligt intervjuerna. En 

förklaring kan vara att det är svårt att avgöra hur stora belopp dessa branscher kan 

förväntas omsätta baserat på deras varuinköp jämfört med exempelvis en bokhandel 

som köper in ett visst antal böcker och sedan säljer dessa. Detta faktum gör det lättare 

för verksamheter som säljer tjänster att manipulera omsättningen. Denna problematik 

finns till viss del även inom restaurang- och cafébranschen då det exempelvis är svårt 

att avgöra hur många sålda koppar kaffe 10 kilo kaffebönor genererar. 
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10  Konjunkturlägets påverkan  

10.1 Inledning 
En skillnad mellan omsättningsbaserade hyreskontrakt och hyreskontrakt med en fast 

hyra är hur mycket de påverkas av konjunktursvängningar. Ett företags omsättning 

påverkas oftast av hur det allmänna konjunkturläget ser ut. En lågkonjunktur leder i 

de flesta fall till en lägre omsättning för hyresgästen vilket även leder till en lägre 

hyresintäkt för fastighetsägaren om ett omsättningsbaserat hyreskontrakt har tecknats. 

Hyresnivån i ett hyreskontrakt med en fast hyra justeras inte efter omsättningen och 

det finns således ingen koppling mellan hyresnivån och konjunkturläget när 

hyreskontraktet väl är tecknat. Som beskrevs i kapitel 1 var en anledning till 

introduktionen av omsättningshyror att hyresgäster skulle kunna teckna hyreskontrakt 

i en lågkonjunktur, utan att riskera att hyresavgiften översteg deras betalningsförmåga 

vid en sjunkande omsättning. Förutsatt att ett hyreskontrakt sträcker sig över en 

konjunkturcykel kan det däremot vara mer fördelaktigt för en hyresgäst att teckna ett 

hyreskontrakt med en fast hyra i en lågkonjunktur. När konjunkturen vänder uppåt 

bibehålls samma hyresnivåsom då är anpassad för en svag konjunktur och  därför mer 

gynnsam för hyresgästen. För fastighetsägaren är det således mer fördelaktigt att 

teckna ett hyreskontrakt med en omsättningsbaserad hyra i en lågkonjunktur. Vid en 

konjunkturuppgång när hyresgästens omsättning ökar kan fastighetsägaren inkassera 

en högre hyresintäkt jämfört med en fast hyra. Vid en högkonjunktur gäller det 

omvända, då är det mer fördelaktigt för hyresgästen att teckna ett omsättningsbaserat 

hyreskontrakt och mer fördelaktigt för fastighetsägaren att teckna ett hyreskontrakt 

med en fast hyra. 

 

10.2 Intervjuer 
Hur mycket olika branschers omsättning påverkas av svängningar i konjunkturen 

varierar enligt intervjupersonerna. Bland de branscher inom detaljhandeln som 

påverkas minst nämns livsmedel, bland de branscher som påverkas mest finns 

sällanköpsvaror som kläder och heminredning. Hotellbranschen och 

restaurangbranschen följer varandra tydligt i konjunkturcyklerna enligt en av de 

intervjuade personerna från branschföreningarna. Svängningarna inom 

hotellbranschen är dock kraftigare än inom restaurangbranschen. Intervjupersonen 

tror att det beror på att konferenser och affärsresor är bland det första företag 

prioriterar bort i lågkonjunkturer vilket slår hårt mot hotellen.  

Majoriteten av intervjupersonerna från både hotell- och detaljhandelnsbranscherna är 

överens om att konjunkturläget har en liten eller ingen inverkan på valet av hyresform 

oavsett branschtillhörighet hos hyresgästen. En av de intervjuade fastighetsägarna har 

dock upplevt att det är något vanligare att hyresgästerna föredrar ett 

omsättningsbaserat hyreskontrakt vid en lågkonjunktur. Intervjupersonen tror att det 

beror på att hyresgästerna genom ett omsättningsbaserat kontrakt slipper hantera hela 

risken vid en lägre omsättning.  
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En av de intervjuade fastighetskonsulterna med god insyn i hyresnivåer inom 

detaljhandeln menar att konjunkturläget har en liten inverkan på hyresnivån. Under 

finanskrisen år 2008 upplevde intervjupersonen ingen generell nergång i 

hyresavgifterna.  

 

10.3 Diskussion och slutsatser 
Konjunkturlägets påverkan på både val av hyresform och hyresnivåer är enligt 

intervjupersonerna liten. En anledning till att hyresnivåerna inte gick ner vid krisen 

2008 kan vara att många butiker ingår i etablerade kedjor som klarar av att betala höga 

hyror i förhållande till sin omsättning och vinst några år utan att riskera att gå i 

konkurs. För butiken kan det då vara bättre att stanna kvar i lokalen och betala en 

högre hyra i relation till verksamhetens omsättning och vinst jämfört med att flytta 

och riskera att förlora en del av sitt kundunderlag. Intresset från fastighetsägarens sida 

att behålla en mindre aktör som hyresgäst genom att sänka hyresnivån i en 

lågkonjunktur är troligen i flera fall litet. Bytet av hyresgäst kan ses som en möjlighet 

för fastighetsägaren då en ny aktör kan ge ett bättre resultat. Även om byte av 

hyresgäst medför en del kostnader för fastighetsägaren i form av 

hyresgästanpassningar och vakanser kan det långsiktigt vara ett motiverat beslut.  
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11  Avslutande diskussion 
 

Som beskrevs i kapitel 7, ”Riskfördelning och incitament” har bashyrorna i de 

omsättningsbaserade hyreskontrakten stigit mer än konsumentprisindex de senaste 

åren. De stigande omsättningshyrorna har i vissa fall skett på bekostnad av 

omsättningsprocenten som blivit lägre. Intervjupersonernas förklaring till denna 

utveckling är att framförallt inom detaljhandelsbranschen befarar fastighetsägarna en 

överetablering av butiker och vill då garantera hyresintäkterna. En annan orsak till 

högre bashyror kan vara att bankerna inte accepterar lika höga belåningsgrader som 

före den globala finanskrisen år 2008. Det är de garanterade bashyrorna som är 

underlag för värderingar av fastigheter som tillämpar en omsättningsbaserad hyra. En 

högre garanterad bashyra leder således till att fastighetsägaren har möjlighet att ha en 

högre belåningsgrad, se formeln nedan. 

 

Intervallet mellan den garanterade bashyran och den nivå då den 

omsättningsbaserade delen av hyreskontraktet aktiveras har till följd av denna 

utveckling blivit mindre. Den omsättningsbaserade delen av kontraktet aktiveras 

därför allt mer sällan även om skillnaden mellan hyresgäster, branscher och var 

lokalen är lokaliserad är stor. Som nämndes tidigare i arbetet bedömde 

intervjupersonerna att i 80 procent av butikshyreskontrakten i centrala Stockholm 

faller den garanterade bashyran ut ett normalt år. En omsättningsbaserad hyra blir då 

inte ett incitament för fastighetsägaren att skapa goda förutsättningar för hyresgästen 

som ofta nämns som ett argument för denna typ av hyresutformning. Då 

omsättningsprocenten sällan aktiveras och fastighetsägarens insatser därigenom inte 

avspeglas i hyresavgiften. En omsättningsbaserad hyra blir då snarare en fast hyra 

med möjlighet för fastighetsägaren att ta del av en konjunkturuppgång eller av en 

framgångsrik hyresgästs vinst. Incitamenten för fastighetsägaren finns dessutom även 

vid en fast hyra då goda förutsättningar för en butik eller ett hotell avspeglas i 

hyresgästens hyresbetalningsförmåga. En attraktiv lokal medför en högre hyresnivå 

och ett högre värde på lokalen oavsett hyresform.  

 

En möjlig utveckling kan vara att i de lokaliseringar där normalt bashyran aktiveras i 

de omsättningsbaserade hyreskontrakten, kan det bli vanligare med fasta hyror. 

Fördelen för båda parter blir då att det krävs mindre administration kring 

hyresbetalningarna i form av avräkningar och hantering av omsättningsuppgifter. 

En annan möjlig utveckling på längre sikt som kräver en större förändring kan vara 

att det  blir vanligare med en hyra som baseras på flöden av till exempel potentiella 

kunder istället för på hyresgästens omsättning. Denna typ av hyreskontrakt används 

idag för biluthyrningsföretag på en del flygplatser. Utformningen av dessa kontrakt 

innebär att biluthyrningsföretagens hyresavgift är kopplad till hur många bilar som 

hyrs ut. Ett annat exempel är från telekombranschen där flödeshyra tillämpas på så 

kallade basenheter som placeras ut för att möjliggöra mobiltrafik. Hyresavgiften för 
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den yta som dessa basenheter nyttjar baseras på antalet uppkopplingar som 

mobiltelefonanvändarna gör till denna enhet. Även i centrumanläggningar finns 

exempel på hur avgiften en annonsör betalar för en reklamplats kopplas till antalet 

besökare i anläggningen. Hyresavgiften baseras då på en viss summa per flödesenhet, 

till exempel 1SEK/100 besökare (Cassel, 2012). Fördelen med att hyresavgiften 

baseras på flödet av potentiella kunder är att det ger ett tydligare mått på hur goda 

förutsättningar fastighetsägaren faktiskt skapat för hyresgästen.  

 

Framförallt i köpcentrum eller centrumanläggningar kan en flödesbaserad hyra vara 

användbar, då fastighetsägaren har större möjlighet att påverka flödet av kunder i den 

typen av anläggningar jämfört med friliggande butiker. I köpcentrum eller 

centrumanläggningar är det även lättare att mäta flödet av kunder, då alla besökare 

måste passera igenom entréerna. Med flödeshyror finns dessutom ingen problematik 

kring felaktiga redovisningar av omsättningsuppgifter som en del av de intervjuade 

fastighetsbolagen såg som ett problem med omsättningsbaserade hyror. Likt fasta 

hyror finns ingen problematik vid användande av flödeshyror kring risken att skapa 

incitament för hyresgäster som att minska sin omsättning för att reducera 

hyresavgiften. Prissättningen av en vara eller tjänst är vanligtvis kalibrerad för att 

generera maximal förtjänst för en hyresgäst med avseende på antalet köp i relation till 

priset av varan. Med en omsättningsbaserad hyra kan det vara mer fördelaktigt för 

hyresgästen att sätta ett högre pris på varan än vad som är optimalt hur 

försäljningssynpunkt. Ett högre pris leder inte bara till lägre intäkter utan också till 

lägre omsättning. Situationen kan då uppstå att intäktsbortfallet av det högre priset på 

varan är mindre än förtjänsten av de högre marginalintäkterna och den lägre 

hyresavgiften.  

 

Inom detaljhandeln är internethandeln en viktig aspekt som i framtiden troligen 

kommer att påverka utformningen och valet av hyreskontrakt än mer. Som beskrevs 

tidigare i arbetet räknas köp där kunden beställer en vara på internet men betalar och 

hämtar ut varan i en butik in i den aktuella butikens omsättning. Däremot räknas köp 

där kunden betalar på internet och sedan hämtar ut varan i butiken inte in i butikens 

omsättning. Ett köpmönster som troligen kommer att öka är att kunden provar eller 

testar en produkt i en butik och sedan genomför själva köpet vid ett senare tillfälle via 

internet. För butiker med en omsättningsbaserad hyra leder detta till en lägre 

omsättning i butiken och följaktligen en lägre hyresintäkt för fastighetsägaren. Denna 

utveckling kan leda till nya utformningar av de omsättningsbaserade hyrorna. En 

möjlig utveckling kan vara att omsättningsprocenten blir högre för att kompensera 

för den minskande handeln i de fysiska butikerna. Ett annat alternativ kan vara ett 

hyrestillägg som baseras på omsättningen av företagets internetbutik. I branscher där 

internethandeln är stor som till exempel inom kläd- eller skobranschen kan det bli 

vanligare med fasta hyror istället för omsättningsbaserade hyror. 
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Bilaga 1, Intervjupersoner 

 Hyresgäster 

 ICA fastigheter 
På ICA fastigheter intervjuades Måns Andersson som har befattningen Chef Leased 
Locations och företräder ICA handlare i kontraktsförhandlingar med fastighetsägare 
(Andersson, 2012).  
 

 Nobis  
Dennis Johansson som är Vice VD på Nobis var intervjuperson. Nobis är en 
koncern inom hotell- och restaurangbranschen som bland annat driver Operakällaren 
och hotel J i Stockholm (Nobis, 2012). 
 

 Scandic Hotels 
Jesper Engman intervjuades på Scandic Hotels han har befattningen Vice President 
Business Development. Scandic Hotels är ett hotellföretag som bedriver sin 
verksamhet i norra Europa (Scandic Hotels, 2012).  
 

 Stadium 
På Stadium intervjuades Adminstrative Director Roger Bäckström. Stadium är en 
koncern som driver sportbutiker och är med sina 120 butiker störst i Sverige 
(Stadium, 2012).  
 

 Åhléns  
Intervjuperson på Åhléns var Daniel Svee som arbetar som Expansion Manager. 
Åhléns är ett företag som driver varuhus och butiker där kvinnor är den primära 
målgruppen (Åhléns, 2012).  
 
 

 Fastighetsägare 

 Hufvudstaden. 
Intervjupersonen på Hufvudstaden var Magnus Smedmark som ansvarar för 
varuhuset Nordiska Kompaniet (NK) i Stockholm. Hufvudstaden är ett 
fastighetsbolag som förutom varuhusen NK i Göteborg och Stockholm också äger 
handelsfastigheter på Biblioteksgatan i centrala Stockholm (Hufvudstaden, 2012). 
 

 Vasakronan 
På Vasakronan intervjuades Frida Lampel som är ansvarig för företagets 
handelsfastigheter i Stockholm. Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med 
avseende på värdet av fastighetsbeståndet (Vasakronan, 2012). 
 

 Unibail Rodamco 
På Unibail Rodamco var Key Account Manager Ken Sihver intervjuperson. Unibail 
Rodamco är ett globalt företag med holländskt och franskt ägande. I Sverige planerar 
Unibail Radamco att driva Skandinaviens största centrumanläggning , Mall of 
Scandinavia som beräknas vara klar i slutet av 2015 (Unibail-Rodamco, 2012). 
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 Atrium Ljungberg 
Mattias Celinder är affärsområdeschef för handel och var intervjuperson. Atrium 
Ljungberg är ett fastighetsbolag som bland annat inriktar sig på centrumanläggningar, 
i deras portfölj finns Farsta centrum, Sickla köpkvarter och PUB (Atrium Ljungberg, 
2012). 
 

 AMF fastigheter 
Intervjuperson på AMF fastigheter var Elisabeth Jones som är ansvarig för uthyrning 

av handelslokaler i Gallerian i centrala Stockholm. AMF fastigheter är ett dotterbolag 

till pensionsbolaget AMF (AMF, 2010). 

 Kungsleden  
Intervjuperson på Kungsleden var Cristoffer Högberg som arbetar med 
fastighetsförvaltning. Kungsleden är ett fastighetsbolag som har en bred portfölj 
både vad gäller fastighetstyper och geografisk spridning i Sverige (Kungsleden, 2012). 
 

 Fastighetskonsulter och branschorganisationer 

 Fastighetsägarna 
Intervjuperson på Fastighetsägarna var fastighetsjuristen Lena Fröman. 
Fastighetsägarna är en branschorganisation som bistår fastighetsbolag, bostadsrätter 
eller andra aktörer som äger fastigheter med bland annat hyresfrågor 
(Fastighetsägarna, 2012). 
 

 Tenant & Partner 
På Tenant & Partner intervjuades Magnus Ericsson som är chefjurist på företaget. 
Tenant & Partner är ett konsultbolag som bistår hyresgäster i lokalfrågor som 
flyttprojektledning om kontraktsskrivning (Tenant & Partner, 2012). 
 

 Jones Lang Lasalle 
Caroline Jones som arbetar med uthyrning av handelslokaler var intervjuperson. 
Jones Lang Lasalle är ett konsultföretag som bland annat arbetar med förvaltning och 
uthyrning av lokaler (Jones Lang Lasalle, 2012). 
 

 Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare (SHR) 
På SHR intervjuades Björn Arnek som är avdelningschef för branschekonomi. SHR 
företräder arbetsgivare inom hotell och restaurangbranschen i bland annat 
förhandlingar och vid tecknande av kollektivavtal med fackföreningar (SHR, 2012). 
 

 Optimal Progress 
På Optimal Progress så intervjuades Thomas Cassel som är en av parterna i företaget. 
Optimal Progress är ett konsultföretag som är specialiserade på att utveckla och 
förädla handelsplatser och handelsfastigheter (Optimal Progress, 2012) 
 

 Newsec 
På Newsec intervjuades Senior Advisor Janne Sandahl och Lisa Lagerén som arbetar 
med utveckling av handelsfastigheter. Newsec är ett brett konsultföretag som till 
exempel erbjuder tjänster inom uthyrning och fastighetsutveckling (Newsec, 2012). 
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Bilaga 2, Intervjufrågor 
 

Följande frågor användes som underlag vid intervjutillfällena: 

 Vilka hyresformer är vanligast idag och hur ser trenden ut? (fast hyra, 
omsättningshyra eller hyra baserat på vinst)  
 

 Fördelar respektive nackdelar med de olika hyresformerna? 
 

 Hur hanteras mätproblemen vid omsättningsbaserade hyror?  
 

 Påverkas kontraktstiden av val av hyreskontrakt? 
 

 Hanteras underhållskostnaderna på olika sätt i de olika kontraktsformerna (t.ex. 
bekostar hyresvärden en större del av underhållskostnader vid en omsättnings 
baserad hyra) 
 

 Hur utformas hyreskontrakt? (t.ex. olika intervall, max/min gränser och bashyror) 
 

 Tillämpas olika hyresformer vid olika konjunkturtidpunkter? 


