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Sammanfattning  
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Examensarbete nummer Nr. 168 
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Nyckelord Köpcentrum, E-handel, Hyresmodell, Hyresavtal 

   

 

Bakgrund: Sedan 2000-talet har E-handeln nått stor framgång. Det har påverkat flera 

verksamheter, och idag uppmärksammar även fastighetsägare e-handelns närvaro. I 

köpcentrum sker handel, där hyresgästen är ett företag som bedriver en verksamhet. Hyresgäst 

och hyresvärd har genom förhandling avtalat om hyresnivå och hyresmodell. Vanligen 

tillämpas en omsättningsbasera hyra eller en fast hyra. Hyresgästens verksamhet bör resultera 

i en hög omsättning för att vara lönsamma och kapabla till att betala hyresintäkter.  Ur 

fastighetsägarens perspektiv är det viktigt att hyresgästen har en hög betalningsförmåga. 

  

Frågeställning: Syftet är att undersöka hur hyresmarknaden påverkas av e-handelns 

framgång. Arbetet är avgränsat att tillämpas för köpcenter. Kärnan av arbetet är att undersöka 

hur fastighetsägare resonerar angående e-handeln, hyresmarknaden och framtiden. Slutligen 

diskuteras alternativa förslag för att reglera e-handeln i hyreskontrakt. 

 

Problematik: Hyresgäster etablerar e-butiker för att öka lönsamheten och för att stärka 

varumärket. Idag genomförs fler och fler transaktioner på internet. Det kan medföra minskade 

inkomster för de fysiska butikerna och därmed minskar hyresgästens betalningsförmåga. De 

scenarion som kan uppstå är lägre hyresintäkter alternativt en hög vakansgrad. Oavsett utfall 

kommer fastighetsvärdet att sjunka vid en värdering. Frågan är hur hyreskotrakten ska 

regleras för att ta hänsyn till e-handeln.  

 

Metod: En intervjustudie har gjorts med fyra fastighetsägare, en e-handelsexpert och två 

fastighetsjurister. Frågor berörde e-handelns utveckling, hyrekontrakt, hyresmodeller, och 

deras tro på framtiden. Genom teori och intervjustudien analyseras samband för att finna 

slutsatser.  

 

Resultat och slutsatser: E-handeln kommer att nå en hög expansionstakt om logistik och 

leverensfrågor löses. Det påverkar köpcenter, i den mån att efterfrågan på lokalyta kommer 

minska. Genom intervjustudien framkom att fastighetsägare uppmärksammar problemet och 

arbetar för en lösning angående e-handels utveckling. Det har däremot inte utarbetats en 

generell avtalsmall som tar hänsyn till hyresgäster med e-butik.  
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Abstract  

  

  Title: The impact of e-commerce success in the rental market 

for shopping centers 

 

Authors 

-An analysis of the formation for tenancy agreement 

Sara Ghaemi and Elin Ericson 

Department Department of Real Estate and Construction Management  

Centre for Banking and Finance 

Thesis number Nr. 168 

Supervisor Henry Gonza Muyingo 

Keywords Mall, E-commerce, Rental model, Rental agreement 

   

Background: Since the 2000s, the E-commerce has reached great success. It has affected 

many businesses, and today, property owners also draw attention to the presence of e-

commerce. The shopping center is a place for trading where the tenant is a company that 

conducts business. The tenant and the landlord have agreed to rents and a rental model 

through negotiation. Turnover based rent or flat rents are commonly applied. Tenant activity 

should result in a high turnover to be profitable and able to pay rent. From the property 

owner's perspective, it is important that the tenant has a high solvency. 

 

Question formulation: The purpose is to examine how the rental market is affected by e-

commerce success. The work is limited to apply to shopping malls. The core of the work is to 

investigate the deliberate property owners has regarding e-commerce, the rental market and 

the future. Finally alternative proposals to regulate e-commerce in the lease are discussed. 

 

Problem: Renters establishing e-stores to improve profitability and to strengthen the brand. 

Today more and more transactions are made over the Internet. This can cause a loss of 

revenue for the physical stores, thus reducing tenant’s solvency. The scenarios that can occur 

are lower rental income or a high vacancy rate. Whatever the outcome, the property value will 

decline at a valuation. The question is how leases can be adjusted to take account of e-

commerce. 

 

Methods: Interviews were made with four property owners, an e-commerce expert and two 

real estate lawyers. Questions asked involved e-commerce, Lease agreements, rental models, 

and their faith in the future. The context for finding conclusions are based of analyzes through 

theory and the interview study.  

 

Results and Conclusions: E-commerce will reach a high rate of expansion if logistics and 

delivery issues are resolved. That will affect shopping centers, to the extent that the demand 

for mall space will decrease. The interview study showed that property owners pay attention 

to the problem and working towards a solution. However, property owners have not yet 

developed a general model that takes into account tenants with e-store. 
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1. Inledningskapitel 

1.1 Bakgrund 

En transaktion sker när parter utbyter varor eller tjänster mot betalning. Den traditionella 

handelsplatsen där transaktioner genomförs är i fysiska butiker. Det håller dock på att 

förändras, då det har skett en enorm teknisk utveckling av den ekonomiska hanteringen. Idag 

kan transaktioner ske via dator, med betalappar i mobiltelefoner, och genom QR-koder. Den 

nya tekniken har påverkat konsumenternas beteende och köpvanor. I nuläget genomförs 

transaktioner mestadels i de fysiska butikerna. Men däremot ökar marknadsandelarna för 

andra försäljningskanaler, och framförallt för E-handeln. 

E-handelns utveckling har påverkat flera branscher och idag har även fastighetsägare 

uppmärksammat e-handelns framgång. Ett flertal branschtidskrifter har tagit upp detta under 

senare år. I Fastighetsvärlden (2012) betonas att e-handeln påverkar handeln i köpcenter.
1
     

E-handeln kommer inte slå ut de traditionella handelsplatserna, men fastighetsägare kommer 

att behöva anpassa sin verksamhet gentemot e-handeln.  I tidningen Fastighetsnytt (2013) 

diskuteras byggandet av köpcentrum, och det uppges att investeringskostnaderna har ökat.
2
 

Hyresgästens lönsamhet och betalningsförmåga är begränsad till butikens resultat av 

försäljning. Dyra investeringskostnader leder till ökade gemensamma kostander och högre 

hyresnivåer för hyresgästen. Det resulterar i att utgifterna stiger markant i förhållande till 

hyresgästens inkomst. Även i Fastighetsnytt (2013)  nämns e-handeln som en utmaning för 

köpcenter. 

Då en hyresgästs betalningsförmåga försämras uppstår en oro, både från hyresgästen och från 

hyresvärden. För hyresvärden kan det antingen leda till nedsatt hyra eller till vakanta lokaler. 

Oavsett utfall, kommer fastighetsägare att få in lägre hyresintäkter och fastighetsvärdet 

kommer att skrivas ned. I nuläget tillämpas ofta hyresmodeller så som fast hyra alternativt 

omsättningshyra. Den sistnämnda modellen baseras på butikens resultat av verksamheten. Det 

innebär att en hög omsättning medför en högre hyresnivå och vice versa. 

Ur fastighetsägares perspektiv är det viktigt att konsumenter fortsätter att handla i de fysiska 

butikerna. Då det generera säkra hyresintäkter och möjlighet att succesivt höja hyresnivån. 

Rönnberg Halvorsen (2012) finner att det finns ett hot gentemot detaljhandeln.
3
 Fortsatt 

framgång för e-handeln kan komma att medföra svårigheter för fastighetsägare. Det är 

omöjligt att förutspå hur e-handel kommer att expandera. Men det kommer att ske en 

förändring på hyresmarknaden, och fastighetsägare måste rätta sig efter den. För att 

fastighetsägare ska få in hyresintäkter och bevara fastighetsvärdet bör en ny hyresmodell 

utformas, som tar hänsyn till hyresgäster med e-butik.  

                                                 
1
 Optimism – men rädsla för e-handelns konkurrens, 2012 

2
 Backemar, Överinvesterar vi i köpcentrum? 2013 

3
 Rönnberg Halvorsen 2012 s. 21. 
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1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att redogöra hur hyresmarknaden påverkas av e-handelns framgång. 

Det centrala är att undersöka hur e-handeln kan regleras vid kontraktsskrivande. För att 

genomföra arbetet är kärnan utlåtanden från marknadens aktörer. De uttalar sig angående      

e-handelns utveckling, standardkontrakt, hyresmodeller, antaganden om framtiden och 

möjliga åtgärder.  Slutligen ska alternativa former för att fastställa hyresnivån diskuteras, med 

hänsyn till e-handeln. 

 

Frågeställningen som ska besvaras är: Hur påverkas hyresmarknaden om e-handeln når 

fortsatt framgång? 

 

1.3 Problematisering 

Om e-handeln fortsätter att utvecklas, kan konkurrens uppstå gentemot de fysiska butikerna. 

De kan resultera i lägre lönsamhet för de fysiska butikerna, vilket skulle medföra en 

försämrad betalningsförmåga. I dessa fall genereras lägre hyresintäkter alternativt en högre 

vakansgrad. Slutligen skrivs köpcenters värde ned vid en fastighetsvärdering.  

 

Fastighetsägare bör därför se över dagens hyresmodeller och undersöka en ny utformning som 

tar hänsyn till företag med e-butik. 

 

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen kommer endast fokusera på hyresmarknaden i köpcentrum. Undersökningar har 

endast gjorts inom Sverige, och anpassa därför inte på frågor rörande utlandet. Vid 

beskrivningar av butiker i köpcentrum, förutsätts att hyresgästen har etablerat en e-butik. 

Renodlade e-handlare tas inte i beaktning i denna uppsats. Rapporten kommer att beröra vissa 

juridiska aspekter, men de behandlas ej ingående. Vid undersökning av hyresmodeller 

beskrivs endast den fasta hyran och en variant av omsättningshyra. Avgränsningen har skett 

då det finns flera varianter av omsättningshyra. I uppsatsen behandlas de modeller som 

vanligtvis används för köpcenter. Uppsatsen är skriven utifrån ett fastighetsägande perspektiv. 

Fastighetsägare har intervjuats, men hänsyn har ej tagits till detaljhandlares åsikter. I 

uppsatsen görs antagande om att fastighetsägare är hyresvärd samt att företag är hyresgäst. 

 

1.5 Rapportens disposition 
Kapitel 1-4 utgör en introduktion till ämnet. Kapitlen består av ett inledningskapitel, val av 

metod, en jämförelse mellan detaljhandeln och e-handeln, samt teorier angående pristeori och 

fastighetsvärdering. 

 

Kapitel 5-6  beskriver situationen idag. En redogörelse görs för hyresmodeller som tillämpas 

av fastighetsägare. Det följs av intervjusvar från marknadens aktörer angående e-handeln, 

standardkontrakt, hyresmodeller, hur köpcentrum påverkas och möjliga åtgärder. 

 

I kapitel 7-9 erhålls en analys av empirin och en slutsats av arbetet. Slutligen diskuteras 

möjliga åtgärder för att ta hänsyn till e-handeln i hyresmodellerna.  
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1.6 Definitioner 

Köpcentrum: ”En arkitektoniskt enhetlig grupp av byggnader för detaljhandel och 

kommersiell service, som är planerad, utvecklad, ägd och förvaltad som en enhet. Denna skall 

vad gäller läge, storlek och typ av butiker/verksamheter, samt antal egna parkeringsplatser, 

vara dimensionerad och anpassad till den marknad som den skall betjäna.”
4
 

 

Dagligvaruhandel: Köp av livsmedel, tobak, tidningar, blommor, systembolaget, apotekets 

receptfria och egenvårdsprodukter.
5
 

 

Sällanköpsvaror: Beklädnadshandel, Fritidsvaruhandel, Hemutrustningshandel, Övrig 

sällanköpsvaruhandel, Ej postorder och e-handel.
6
  

 

Synergieffekter: Uppnås i ett köpcentrum då en strategisk placering av butiker genererar 

högre omsättning genom att butiker drar nytta av varandras kundströmmar.
7
 

 
Mjuka värden: Definierar värdet av faktorer som gallerians image, hyresgästmixen, service 

och upplevelser i ett köpcentrum
8
 

 

Ankarhyresgäster: En hyresgäst med ett starkt varumärke och image. Ankarhyresgäster 

lockar kunder till köpcentrumet och ger möjlighet för fastighetsägaren att skapa 

synergieffekter.
9
 

  

                                                 
4
 Alanko och Göransson 2009 s. 21.  

5
 Handeln i Sverige, Sammanfattning av centrala begrepp i databasen 

6
 Ibid. 

7
 Härlin och Stenman 2006 s. 20. 

8
 Magnusson och Sjöberg 2012 s. 9. 

9
 Andersson 2012 s. 12. 

http://www.handelnisverige.se/
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2. Metod 
Uppsatsen bygger på en litteraturstudie och en empiri som baseras på intervjuer. 

Litteraturstudien har använts för att finna information angående kapitel 3-5. Intervjuer har 

genomförts med marknadsaktörer som anses relevanta för uppsatsen syfte. Analys och slutsats 

har gjorts genom att finna samband från litteratur- och intervjustudien. 

 

2.1 Val av teori 
Teoridelen består av en pristeori, som kan användas för att bestämma hyresnivån. Pristeorin är 

grundläggande för att förstå marknadshyran. En teori för fastighetsvärdering ges, det centrala 

är att inse hyresintäkternas vikt vid bedömning av fastighetsvärdet.  

 

Vidare beskrivs Sveriges hyresmarknad och hyresmodeller. I detta kapitel redogörs 

standardkontrakets utformning, marknadshyra och hyresmodeller. Standardkontraktet för 

köpcenter används av majoriteten av fastighetsägare. Det anses relevant att undersöka 

standardkontraktets utformning för att få en insikt om vad som regleras. Information har 

funnits genom att analysera organisationen Fastighetsägarnas standardkontrakt och 

organisationens handledning för standardkontraktet. Marknadshyra är ett viktigt begrepp för 

kommersiella fastigheter, då det är en avgörande faktor för att bestämma hyresnivån. Det är 

även betydelsefullt att ha kunskap om hyresmodeller. Det ges därför en beskrivning av 

grundprinciperna för den fasta hyran och en variant av omsättningshyra. De är modeller som 

vanligen används i köpcentrum, och de är därför de mest relevanta modellerna för denna 

uppsats.  

 

2.2 Val av metod 
För att genomföra empirin har en kvalitativ intervjustudie gjorts. En intervjustudie ansågs 

relevant för denna uppsats eftersom många frågor berör framtiden. Det är väsentligt att finna 

information genom dagens aktörer, då det ger en uppfattning om hur de resonerar kring         

e-handeln och hyresmodellerna.  

 

Det intervjuades sju personer, varav en e-handelsexpert, två fastighetsjurister samt fyra 

fastighetsägare. Frågor har anpassats efter respondentens yrekesgrupp och baserats på 

uppsatsens syfte. Då e-handelsexperten intervjuades var syftet att finna ytterligare information 

om e-handeln och hur den kan komma att utvecklas. Frågor baserades på e-handelns 

historiska utveckling och vad e-handeln har för utmaningar. Fastighetsjurister intervjuades, då 

de tillhörde Organisationen Fastigethetsägarna, som ansvarar för standardkontraket. 

Fastighetsjuristerna fick frågor angående kontraktets utformning och utveckling. De frågor 

som riktades till fastighetsägare behandlade deras framtidstro angående e-handel och 

köpcenter. Frågorna var även baserade på dagens hyresmodeller och om de tar hänsyn till     

e-handeln i sina resonemang vid uthyrning.  

 

Intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplats, med undantag för två av 

respondenterna. Dessa respondenter var en fastighetsägare och en fastighetsjurist, intervjuerna 

genomfördes via telefon. Det gjordes på grund av geografiska lägen och tidsbrist. Flera 
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aktörer tillfrågades, dock avböjdes förfrågningar på grund av bristande kunskap inom 

ämnesområdet. 

 

2.3 Kvalitativ metod 
I en kvalitativ undersökning analyseras den sociala verkligheten genom att datainsamling och 

analys sker samtidigt. En kvalitativ undersökning omfattar oftast en mindre population då 

forskaren syfte med undersökningen är att åstadkomma en helhetsbeskrivning av det 

undersökta
10

. Kvalitativa datainsamlingstekniker består av observationer och/eller intervjuer. 

Observationerna i en kvalitativ undersökning är en planerad och medveten process där resultat 

av upprepade observationer sedan analyseras systematiskt. Vid en intervjubaserad kvalitativ 

undersökning görs intervjuer med erfarna personer som anses relevanta för rapportens syfte.  

 

I denna rapport har en intervjubaserad kvalitativundersökning gjorts. I det initiala skedet av 

undersökningen skapas en problemformulering där första steget är att precisera och 

konkretisera vilken typ av information som är aktuell för rapporten. När 

problemformuleringen gjorts skapas en så kallad intervjuguide, med de frågor som sedan 

ställs till respondenterna. Data samlades in under semistrukturerade intervjuer, vilket innebär 

att frågornas formulering är densamma vid samtliga intervjuer, inom yrkesgruppen. Efter att 

datainsamlingen är sammanställd transkriberades all data som sedan analyseras och en 

tolkning av resultatet presenteras.
11

  

  

                                                 
10

 Nationalencyklopedin, kvalitativ metod 
11

 Eriksson 2011 s. 19.   
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3. Detaljhandeln och E-handeln i Sverige  
En introduktion ges för att beskriva detaljhandeln och e-handeln i Sverige. Beskrivningen ska 

ge en förståelse för fördelar och nackdelar med de olika försäljningskanalerna, ur ett 

kundperspektiv. För att finna information angående e-handeln och detaljhandeln har 

dagsaktuella rapporter samt artiklar hämtats genom internet. Slutligen görs en jämförelse 

mellan dem för att tydliggöra hur utvecklingen har skett när det gäller omsättning och 

försäljningstillväxt. Det görs för att ge en ökad förståelse för e-handelns framväxt, vilket utgör 

kärnan av uppsatsens problematik. 

 

3.1 Detaljhandeln  
Inom detaljhandeln finns två huvudgrupper, dagligvaruhandeln som innefattar köp av 

livsmedel och sällanköpsvaror.
12

 I detta kapitel kommer sällanköpsvarorna ha störst vikt, då 

det är dessa som främst utsätts för konkurrensen mellan detaljhandeln och e-handeln. 

 

Sällanköpsvaror innefattar beklädnadshandel, fritidsvaruhandel, hemutrustningshandel och 

övriga varor som sällan inhandlas.
13

 En bransch som framförallt nådde framgång under år 

2012 var sport och fritidsbranschen, vilket kan antas bero på den pågående starka 

hälsotrenden i samhället. De branscher som redovisade de lägsta vinsterna var bygg-, möbel- 

och elektronikhandeln. Dessa branscher är de mest konjunkturskänsliga och påverkas mer av 

hushållens oro om omvärlden.
14

   

 

Fördelar 
De finns flera fördelar som har bidragit till de fysiska butikernas framgång. Till att börja med 

erbjuder butikerna en personlig service, vilket kan skapa ett förtroende och en trygghet för 

kunden. Genom att besöka butiken kan kunden få en god uppfattning om en varas kvalitet, 

genom att se och känna på materialet. Om osäkerhet uppstår kan kunden få hjälp av en 

rådgivare, som kan ge avgörande tips och råd inför en investering. Att genomföra inköp i en 

fysisk butik anses vara smidigt genom det välutvecklade betalsystemet, samtidigt som varan 

levereras direkt till kunden. Att besöka ett köpcentrum kan även ses som en social 

fritidssysselsättning och ett sätt att umgås 
15

. 

 

Nackdelar 
I de fysiska butikerna är utbudet relativt begränsat. Varor kan ta slut och alla storlekar är inte 

alltid tillgängliga. Det kan därför ta tid att finna en specifik vara. Butikerna har särskilda 

öppettider, vilket kan begränsa kundens möjlighet till inköp under morgnar, kvällar samt 

under vissa helgdagar. Prisnivån i de fysiska butikerna kan variera genom erbjudanden och 

rea, däremot anses priset vara högre i jämförelse med erbjudanden i andra försäljningskanaler, 

så som postorder eller e-handel. Det är dyrare på grund av att företaget behöver täcka 

                                                 
12

 Rämme och Vestin 2007 s. 5. 
13

 Nationalencyklopedin Sällanköpsvaror. 
14

 Arnberg Et al. 2013 s. 23. 
15

 Von Zweigbergk, Andersson och Orehag 2012 s. 26. 
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kostnader för lokalyta och mer personal. Det kan även uppstå trängsel och en hektisk 

stämning, framförallt under julhandeln samt vid särskilda erbjudanden. 

  

Utmaningar för detaljhandeln 
Detaljhandeln står inför nya utmaningar. Det beror på att antalet företag växer, vilket ökar 

konkurrensen. Konkurrensen beror delvis på att utomlandsaktörer behöver finna nya 

fungerande marknader att etablera sin verksamhet i, då det finns svaga framtidsutsikter i flera 

av de europeiska länderna. En annan utmaning är att konsumenternas beteende har förändrats. 

Under lågkonjunkturen har konsumenterna sparat in på kapitaltunga investeringar, och istället 

prioriterat restaurangbesök samt resor. I rapporten framgår också att den växande e-handeln 

utmanar detaljhandeln. E-handeln ökade med 20 % bara i december månad år 2012, samtidigt 

som konsumtionen hade en negativ utveckling i de fysiska butikerna.
16

  

 

3.2 E-handeln 
Sedan millenniumskiftet har handeln över internet ökat kraftigt. Under 2012 växte den 

svenska e-handeln med 14 % och omsättningen uppnådde 31,6 miljarder kronor. E-handelns 

framgång och expansion har skett under kort tid. Det beror på den förbättrade infrastrukturen 

för teknik, att antalet datoranvändare ökar samt att handeln över internet har mognat.  

 

Sällanköpsvaror är de varor som har nått störst framgång på internet, medan 

dagligvaruhandeln inte har etablerats på samma nivå. Det beror främst på hinder i logistik och 

leverans, då det är svårare att bibehålla en hög kvalitet på dagligvaror. De branscher som når 

framgång och har störst tillväxt på nätet är de som säljer böcker, kläder och skor, samt 

hemelektronik. De detaljhandlare som har nått störst framgång på internet är de som tidigare 

haft framgång med postorder
17

.  

 

Flera företag som idag bedriver verksamhet i fysisk butik, kommer även att etablera en e-

handel. Det görs för att erbjuda kunden fler försäljningskanaler s.k. multikanal försäljning
18

. 

Att ha en e-butik är även viktigt för att marknadsföra företaget som en helhet.
19

 En väl 

fungerande e-handel och andra försäljningskanaler möjliggör för konsumenterna att 

undersöka varorna via en kanal, köpa dem från en annan och plocka upp dem och eventuellt 

returnera dem i en tredje kanal
20

.   

 

Fördelar 
De främsta fördelarna med att handla över internet är att det är bekvämt och tidsbesparande 

för konsumenten. E-shopen är öppen och tillgänglig dygnet runt, vilket ger möjlighet att 

handla oavsett dag och tid på dygnet. Via internet får konsumenten tillgång till ett bredare 

utbud och en större översikt, då sökmotorer finns tillgängliga. Genom sökmotorer kan kunden 

göra jämförelser och finna alla butiker som säljer den efterfrågade varan. På internet finns nya 

                                                 
16

 Arnberg Et al. 2013 s. 25. 
17

 TNS SIFO på uppdrag av posten, e-barometern 2012 s.50. 
18

 Rämme, Härifrån till framtiden, 2010 s. 39. 
19

 Von Zweigbergk, Andersson och Orehag, 2012 s. 12. 
20

 Berntsson och Norling 2013 s. 11.  
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varor tidigt tillgängligt, i förhållande till de fysiska butikerna. På internet kan konsumenten 

även finna information om produkten via beskrivningar och recensioner. En annan fördel är 

priset. Priserna på internet är i många fall lägre än i de fysiska butikerna. Det finns också en 

uppsjö av prisjämförelse sidor som underlättar för konsumenten att finna den butik som 

erbjuder det lägsta priset för produkten. En e-handel kan även erbjuda hem leverens eller 

leverens i butik.  

 

Nackdelar  
När en kund besöker en hemsida och genomför köp, kan ett företag lätt samla information 

kring kundens köpbeteende. Det ger information om kundens preferenser och vilka varor som 

kunden brukar köpa. De får även tillgång till kundens personliga information, som 

personnummer och adress, vilket kan upplevas som intrång på kundens integritet. En alltför 

lång leveranstid kan också upplevas negativt då konsumenter önskar sin vara så snart som 

möjligt. Om leveranstiden är lång kan konsumenten istället handla varan i butik. Att betala sin 

produkt över internet kan upplevas som en osäkerhetsfaktor för konsumenten, detta problem 

har dock uppmärksammats och flera säkra betalningssätt har utvecklats för att möta behovet 

av säkra och trygga betalningslösningar. En annan nackdel är att konsumenten inte kan prova 

och känna på en produkts kvalité innan de genomför ett köpt. Det är därför viktigt att 

hantering av returer kan genomförs på ett enkelt och smidigt vis.  

 

Utmaningar för e-handeln  

De stora utmaningarna för e-handeln är att utveckla en välfungerande logistik och att finna 

effektiva leveranslösningar. E-handelns försäljningstillväxt är starkt relaterad till en 

fungerande logistik och korta leveranstider.  En annan utmaning för detaljhandlare med både 

fysiska butiker och e-butik är lagerhanteringen av företagets varor. Internationell konkurrens 

kommer sannolikt också växa sig starkare. En tydlig trend visar att allt fler utländska aktörer 

marknadsför sig på den svenska marknaden. På sikt förväntas det svenska konsumenternas 

köpbeteende att förändras ytterligare. Det innebär att mer pengar kommer spenderas på 

upplevelser, så som resor och restaurang besök. Bedömningen är att trenden av att spendera 

mer pengar på upplevelser kommer att fortsätta
21

. 

 

  

                                                 
21

 TNS SIFO på uppdrag av posten, e-barometern 2012 s. 2. 
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3.3 Detaljhandeln och e-handelns utveckling 

I denna del ska faktisk data förklara försäljningskanalernas utveckling. Det ska redogöra för 

e-handelns framgång gentemot de fysiska butikerna. Genom HUI Research (2013) har 

nedanstående tabell, figur 1, tagits fram.
22

 Tabellen visar på olika verksamheters omsättning 

och försäljningstillväxt för försäljningskanalerna.  

 

 

 

 

Under år 2012 har e-handeln resulterat i en positiv utveckling för samtliga branscher, då 

försäljningstillväxten har ökat. Detaljhandelns försäljningstillväxt har emellertid varit negativ 

för flera av verksamheterna. Idag är den totala omsättningen betydligt högre för detaljhandeln, 

däremot har e-handeln succesivt ökat i marknadsandelar. Anmärkningsvärt är att 

elektronikbranschen ökade med 14 % för e-handeln, medan försäljningstillväxten resulterade i 

en minskning med 3,8 % inom detaljhandeln. 

 

E-handelns framgång har berott på att internet erbjuder ett stort utbud, låga priser och 

möjligheten att jämföra produkter. I diagramet nedan, figur 2, redogörs e-handelns 

försäljningstillväxt under åren 2005-2012.
23

 

 

  

                                                 
22

 Arnberg, Et al. 2013 s.27. och mailkontakt med Hortlund. 
23

 Ibid. s. 35. 

Figur 1. Statistik för årsomsättning och försäljningstillväxt under 2012, i de olika försäljningskanalerna. Tabellen är 

en redogörelse för sällanköpsvaror. 

 

Figur 2. E-handelns årliga försäljningstillväxt, i procent, i förhållande till året innan. 
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Under samtliga år har det skett en positiv utvecklingen i jämförelse med det föregående året. 

Den största expansionen skedde mellan åren 2006-2007, då handeln på internet ökade med 

närmare 37 %. Vid framtidsresonemang bör ej myopiska antaganden göras, det ger dock en 

tydlig redogörelse för e-handelns historiska framgång.  

 

I nuläget är andelen som etablerat både fysisk butik och e-butik relativt låg. Det tyder på att 

flera e-butiker kan etableras och leda till ytterligare expansion.
24

 Marknadsaktörer bedömer 

dock en svagare tillväxt för e-handeln i förhållande till den historiska utvecklingen.
25

 Det är 

omöjligt att förutse e-handelns expansionstakt och till vilken nivå e-handeln kommer att nå. 

Det är dock uppenbart att fastighetsägare bör se över hyreskontrakten och börja ta hänsyn till 

e-handeln.  

 

  

                                                 
24

 Von Zweigbergk, Andersson och Orehag 2012 s. 5. 
25

 Rämme. Härifrån till framtiden, 2010 s. 39. 
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4. Pristeori och värdering av hyreskontrakt 
Detta kapitel består av en pristeori och de grundläggande principerna för fastighetsvärdering. 

Syftet är att läsaren ska förstå hur en hyresnivå kan bestämas via pristeorin och 

hyresintäkternas vikt vid fastighetsvärderingen. 

 

4.1 Pristeori 
Pristeori används främst inom marknadsekonomi för att förstå hur priser på varor och tjänster 

uppstår.
26

 Företag kan få en uppfattning om kundernas preferenser genom att göra 

förändringar i prisnivån, de kan sedan anpassa sin verksamhet gentemot dessa preferenser. 

Kunderna får en uppfattning om produktionens kostnad genom prissättningen. En bristvara 

kan exempelvis ha ett högre pris. I pristeori tas hänsyn till förhållandet mellan utbud och 

efterfråga, det ger en antydan om ett relevant pris. Den allmänna pristeorin är tillämpbar på 

fastigheter för att bestämma hyresnivå och byggandet av hyresrätter, det kräver emellertid 

vissa begränsningar och anpassningskrav
27

. 

 

Utbud 
Utbudet på hyreslokaler ökar endast om byggföretag anser att den framtida förväntade vinsten 

överstiger byggprojektets kostnad. Det är avgörande faktorer för hur mycket köpcentrum och 

handelsfastigheter som byggs i dagens samhälle. Utbudskurvan illustrerar sambandet mellan 

förväntad hyresnivå och hur mycket förtagen vill bygga. 

 

Faktorer som påverkar utbudskurvan är till exempel förändringar i produktionskostnad eller 

prisförändringar på maskiner och råvaror. Om dessa kostnader sjunker kommer företagen att 

öka produktionen och utbudskurvan förskjuts då åt höger. Vid en prisökning förflyttas 

utbudskurvan till vänster. Utbudets priskänslighet beror på kurvans lutning, en flack kurva 

innebär att utbudet ökar om priset ökar. På lång sikt kan lutningen vara mycket brant i 

områden där det är svårt att bygga, det innebär att om priset stiger så byggs inte så mycket 

mer. Om ett byggprojekt påbörjas leder det ofta till höga priser på nyproduktionen.  

 

På fastighetsmarknaden anses utbudet vara konstant på kort sikt. Det beror främst på den 

långdragna processen att bygga nya lokaler, då hänsyn måste tas till detaljplaner och till 

eventuella klagomål från de som berörs av byggandet. Det leder till att hyresnivåförändringar 

på kort sikt endast sammanhänger med förändringar i efterfrågan, då utbudskurvan inte 

förflyttas. En hög efterfråga leder till en högre hyra på marknaden, då kurvan förskjuts åt 

höger. Jämviktspunkten är skärningspunkten mellan en oelastisk utbudskurva och 

efterfrågakurva. 
28

 

 

  

                                                 
26

 Nationalencyklopedin, Pristeori. 
27

 Lind och Persson, 2011 s. 233. 
28

 Ibid. s. 235-239. 
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Efterfråga  

I samhället finns det en viss efterfråga på hyreslokaler. Vid låga hyresnivåer uppstår generellt 

ett större intresse för att hyra lokalen och vice versa. Lutningen på efterfrågakurvan visar hur 

priskänslig en lokal tenderar att vara. En efterfrågekurva med en brant utformning tyder på att 

lokalen är känslig för förändringar i hyresnivån. Det resulterar i att efterfrågan förändras 

marginellt då hyresnivån förändras. Hur många som efterfrågar en hyreslokal kan variera 

kraftigt beroende på intressenternas preferenser. Förändringar i efterfrågakurvan för 

hyreslokaler kan bero på faktorer som förändringar i företagens inkomst och omsättning. När 

preferenserna förändras förflyttas efterfrågakurvan. 
29

 

 

Hyresnivån 
Hyresnivå beror på samverkan mellan utbud och efterfråga. Hyresnivå på kort sikt bestäms 

genom att finna skärningspunkten mellan utbud- och efterfrågakurvan, se figur 3
30

. 

Efterfrågan på lokaler kommer att minska om det är höga hyresnivåer, vilket leder till att 

konkurrensen mellan fastighetsägarna kommer pressa ner priserna. Vid låga hyresnivåer är 

efterfrågan hög, vilket troligen leder till att priserna stiger då konkurrens uppstår mellan de 

blivande hyresgästerna. Ifall utbudskurvan förflyttas åt höger, medför det att priset på 

hyresrätter förväntas vara lägre samtidigt som antalet producerade lokaler ökar. Om 

efterfrågan ökar och förskjuts åt höger kommer både hyresnivån och produktionen av lokaler 

att öka. När utbud- och efterfrågakurvan förflyttas sker en förändring i hyresnivån och 

byggandet av handelslokaler. Hur stor förändringen blir är beroende av kurvornas lutning, om 

de är flacka eller branta. I en väl fungerande marknad kan inte en enskild aktör påverka 

hyresnivån. I verkligheten sker det ständigt förändringar på marknaden både när det gäller 

hyresnivå och antalet handelslokaler som byggs. Genom pristeorin kan en hyresnivå 

bestämas. Denna hyresnivå kan sedan ligga till grund för att uppskatta marknadshyran.
31

 

 

 

  

                                                 
29

 Lind och Persson 2011 s. 233-235. 
30

 Nyberg och Poska 1997. 
31

 Lind och Persson s. 236-237. 

 

Figur 3. Diagramet visar utbud- och efterfrågakurvan. Vid skärningspunkten bestäms hyresnivån.
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4.2 Hyror och fastighetsvärdering 

Syftet med en fastighetsvärdering är att uppskatta ett marknadsvärde för fastigheten. Det görs 

i samband med köp, försäljning, redovisning, finansiell rapportering, belåning, 

fastighetstaxering, beskattning samt vid lönsamhets- och portföljanalyser. Ett värde skapas 

genom en funktion av framtida potentiella nyttor. För en fastighetsägare utgörs nyttan av 

framtida hyresintäkter. För att bestämma den framtida nyttan används historisk data som 

vägledning. En förutsättning för att ett ekonomiskt värde ska uppstå är att det finns ett behov, 

begränsat tillgång, dispositionsrätt och överlåtbarhet.  Då framtiden är mer eller mindre 

oförutsägbar, är all värdebedömning förenad med osäkerhet
32

.   

 

Den framtida nyttan kan variera, beroende på intressentens preferenser av fastighetens 

användning. På en fri och öppen marknad, återspeglas den individuella nyttan i betalningsvilja 

där det betalda priset baseras på marknadens utbud och efterfråga. Vid en fastighetsvärdering 

ska värdet för fastigheten baseras på olika värdepåverkande faktorer och inte efter ett enskilt 

nyttovärde.  

 

Faktorer som påverkar fastighetsvärdet är exempelvis läge, fastighetens skick och storlek, 

hyresnivåer samt drift- och underhållskostnader. Förutom information om den specifika 

fastigheten måste även framtidsprognoser om samhällsekonomin, ortens framtida utsikter och 

marknaden i förhållandet till värderingsobjektet, och samhällsekonomin tas i beaktning. De 

värdepåverkande faktorerna förändras kontinuerligt. Det medför därför att fastighetens värde 

ständigt förändras över tid. Syftet med en fastighetsvärdering är att finna fastighetens 

marknadsvärde som definieras enligt följande: 

  

”Det pris som sannolikt skulle betalas/erhållas om fastigheten bjöds ut på en fri och öppen 

marknad med tillräcklig marknadsföringstid, utan partsrelationer och utan tvång”
33

.  

 

För att uppskatta marknadsvärdet kan flera metoder användas. Vid kommersiella fastigheter 

och köpcentrum tillämpas vanligtvis en avkastningskalkylbaserad metod, en så kallad 

kassaflödesmetod. Vid kassaflödesmetonden krävs en bestämd tidshorisont samt ett 

uppskattat restvärde. Nedan visas på kassaflödesmetodens principiella uppbyggnad
34

: 

 

1
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MV = Marknadsvärde  

H = Hyra 

D = Drift 

U = Underhåll 

F = fastighetsskatt 

T = Tomträttsavgäld 
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 Persson 2011 s. 270-272. 
33

 Ibid. s. 275-279. 
34

 Ibid. 2011 s. 322. 
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I = Investeringar i fastigheten 

Rn = Restvärde år n 

t = Tidsvariabel 

n = Kalkylperiod 

p = kalkylränta på totalt kapital 

 

Vid uppskattning av en fastighets marknadsvärde har hyresintäkter och restvärdet en central 

roll, då övriga variabler utgör utgifter. Det är därför av betydande vikt att betalningsproblem 

inte uppstår för hyresgästen. Vid ökade hyresintäkter uppskattas marknadsvärdet högt. Om 

vakanser eller uteblivna hyresintäkter inträffar, kommer värdet att sjunka drastiskt.  

 

Värdering av hyreskontrakt  
Det kan vara relevant att värdera en fastighet utifrån fastighetsägarens uppsättning av 

kontrakt. Det är nämligen hyreskontrakten som skapar incitament mellan hyresgästen och 

hyresvärden, kontrakten framhäver även riskfördelningen i avtalet. Det betyder att flera 

fastighetsföretag kan ha liknande nyckeltal i sin redovisning men samtidigt ha helt skilda 

kontrakt som styr deras verksamhet.  

 

Värdet av ett köpcentrum kan ses utifrån kontraktens perspektiv, i dessa fall är 

fastighetsvärdet ”nuvärdet av existerande och förväntade hyreskontrakt, inklusive kostnaden 

för de förpliktelser som hyreskontrakten skapar. De väsentliga faktorerna som påverkar värdet 

är de enskilda kontraktens löptider, villkor och risker. En värdering av existerande och 

förväntade kontrakt kan ge en rättvis bild av fastighetens totala värde. Det skulle minska 

vikten på byggnadens fysiska egenskaper, och lägga en större vikt på hur nyttjaren faktiskt 

värderar fastigheten med hänsyn till den pågående verksamheten. I dessa fall har valet av 

hyressättningsmodell och de aktuella hyresnivåerna en betydande roll.
35

 

 

  

                                                 
35

 Lind och Lundström 2009 s. 35. 
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5. Sveriges hyresmarknad och hyresmodeller 
En ledande affärsteori under 1980-talet var att förvärva tomma fastigheter för att sedan avtala 

om nya hyreskontrakt med högre hyror. Det medförde att nya lokaler byggdes utan att avtal 

var upprättade. När krisen under 1990-talet utvecklades insåg aktörerna fördelen med långa 

kontrakt och stabila hyresgäster, och de tomma lokalerna var nästintill värdelösa. 

Hyreskontrakten har därför fått en stor betydelse efter krisen. Idag förespråkas att hyresavtal 

ska vara löpande över flera år.
36

 Hyresavtalet grundas av hyreslagen, 12 kapitlet JB, och 

övriga lagar såsom avtalslagen.
37

 

 

I detta kapital behandlas standardkontraktets utformning, marknadshyra och de hyresmodeller 

som används för köpcenter. Syftet är att undersöka standarkontraktets utformning för att finna 

en förståelse om vad som regleras idag. Marknadshyran beskrivs då det är grunden för att 

bestämma hyresnivån. Hyresmodellerna förklaras för att förstå grundprinciperna av fast hyra 

och en variant av omsättningshyra.  

 

5.1 Standardkontrakt 
I Sverige finns det utformade standardkontrakt tillgängliga. Ett standardkontrakt är ett avtal 

som har en generell utformning och kan tillämpas för en specifik verksamhet. Kontraktet är 

inte anpassat utifrån enskilda köpare utan tillämpas generellt för en verksamhet. 

Standardkontrakt förekommer ofta vid hyresavtal och försäkringsavtal, och anpassas då efter 

verksamhetens art och förutsättning.
38

 Hyreskontrakt löper enligt huvudregeln på obestämd 

tid. Den kortaste uppsägningstiden för lokaler är normalt nio månader.
39

 

 

Organisationen Fastighetsägarna har utformat ett standardkontrakt som ofta används vid 

uthyrning av handelslokaler. Hädanefter kommer standardkontraktet att anse 

standardkontraktet för köpcentrum, 12B.2. Kontraktet har tagits fram i samråd med 

organisationer på hyresvärdssidan och hyresgästsidan. Syftet med standardkontrakt är att 

parterna ska uppnå ett väl balanserat och heltäckande avtal. Det finns flera fördelar för både 

hyresvärd och hyresgäst att använda sig av standardavtalet. Avtalet minskar kostnaden för att 

upprätta ett nytt avtal. Det är även tidsbesparande då det är svårt att utforma ett hyreskontrakt 

som skapar förtroende och opartiskhet mellan parterna. Tolkningen av det individuella 

hyresavtalet kan avvika från Fastighetsägarnas handledning. Det är då viktigt att hyresgästen 

och hyresvärden har en gemensam tolkning av hyreskontraktet.
40

 

 

Utformningen av standardformuläret börjar med att parterna i hyresförhållandet uppges.  

Uppgifter om lokales läge, skick, storlek och hur lokalen ska brukas tydliggörs. Avtalet 

behandlar sedan hyresfrågor, såsom hyresbelopp, indexklausul och hyres- samt 

uppsägningstid. Därefter regleras fastighetsskatt och mervärdesskatt. En överenskommelse 

ska göras för vem som betalar för el, värme, vatten och dylikt. Det följs av frågor angående 

                                                 
36

 Lind och Lundström 2009 s. 36. 
37

 Organisationen Fastighetsägarna 2012 s. 6. 
38

 Lagen.nu Standardavtal. 
39

 Organisationen Fastigetsägarna. s. 9. 
40

 Ibid. s. 7-9. 
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drift och underhåll av allmänna ytor, inredning, marknadsföring och försäkring för lokalen. 

Därefter regleras återställandet vid avflyttning, säkerhet och särskilda bestämmelser. Slutligen 

krävs parternas underskrift och själva överlåtelsen.
41

 Parterna kan ha bifogade bilagor i 

kontraktet, det är exampelvis vanligt med bilagor som reglerar särskilda villkor angående 

indexuppräkning.
 
Bilagorna ska ge en utförlig förklaring, för att parterna ska vara överens och 

tolka avtalet på ett likvärdigt sätt.
42

  

 

Ett hyreskontrakt kan avvika från standardkontraktet när parterna gemensamt har andra 

preferenser. Det kan finnas anledning till att utforma ett kontrakt som avviker från 

standardformuläret, exempelvis om ett hyreskontrakt ska upprättas samtidigt som lokalerna 

inte är färdigställda. Standardkontraktet är lämpligt att utgå ifrån vid utformning av nya avtal, 

de kan då kombineras med föravtal och specialskrivna bilagor.
 43

   

 

5.2 Marknadshyra 
Marknadshyra tillämpas vid uthyrning av kommersiella lokaler. För att uppskatta 

marknadshyran, tas hänsyn till en referenshyra. Referenshyra bestäms genom att undersöka 

hyresnivåer för likvärdiga lokaler, belägna inom ett liknande marknadsområde. 

Marknadshyran kan justeras om lokalens läge eller egenskaper inte motsvara 

jämförelseobjektens. Hyresnivån baseras på marknadshyran, oavsett avtalad hyresmodell. 

Marknadshyra definieras enligt följande;  

 

”Mest sannolik hyra vid nyteckning av hyreskontrakt på en öppen hyresmarknad.”
44

 

 

Vid uppskattning av marknadshyran är en kvantitativ analys att föredra. Marknadshyra är i 

lagstiftningen nästintill synonym till begreppet mest sannolika hyra. En marknad kan 

avgränsas utifrån olika variabler så som lägesmässiga, fastighetstyp, fysiska-, juridiska- och 

ekonomiska faktorer samt tidsaspekten
45

. Hänsyn till omvärldsfaktorer tas genom att 

analysera delmarknader och ortens ekonomiska bas på en makro-och mikro ekonomisk nivå.  

Som fastighetsägare är det lämpligt, i en förhandlingssituation, att bedöma hur mycket lokalen 

är värd för den enskilda hyresgästen.
46

 Den enskilda hyresgästen baserar vanligtvis 

hyresnivån efter pristeorin, det vill säga genom marknadens utbud och efterfråga.  

 

5.3 Hyresmodeller 
Det finns olika modeller för att bestämma hyran, de vanligaste formerna som förekommer är 

fast hyra och varianter av en omsättningsbaserad hyra. Nedan redogörs grundprinciperna för 

dessa hyresmodeller.  
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5.3.1 Fast hyra 

För handelslokaler baseras den fast hyran på dagens marknadshyra. Vid förhandlingen tar 

parterna ej hänsyn till hyresgästens framtida resultat eller omsättning. Hyran förblir konstant 

oavsett hur företaget presterar. För att bibehålla en real hyresnivå över kontraktstiden brukar 

summan indexeras till ett prisindex.
47

 Indexeringen brukar ofta följa den förväntade 

inflationen. Sveriges riksdag eftersträvar att inflationen ska motsvara 2 %. Hyran bör i så fall 

ha en konstant årsutveckling enligt nedanstående diagram.
48

 

 

 

Fördelar  

En betydande fördel med fast hyra är att fastighetsägaren är garanterad den avtalade 

hyresavgiften. Hyresgästen är även medveten om vad de förväntas betala. Det medför därför 

en säkerhet för parterna, då de gemensamt har förhandlat fram en relevant hyresnivå. Fast 

hyra lämpar sig särskilt när det finns en svag koppling mellan hyresvärdens agerande i 

förvaltningen och resultatet av hyresgästens verksamhet. När fast hyra är avtalad, behöver 

hyresgästen inte dela med sig av vinsten om omsättningen ökar. Hyresgästen finner därför 

starka incitament för att förbättra verksamhet, då vinsten endast gynnar företaget.
49

 

 

Nackdelar 

Fast hyra medför en högre risk för hyresgäster som bedriver konjunkturkänslig verksamhet. I 

en lågkonjunktur tenderar butikers omsättning sjunka. Det kan då uppstå 

betalningssvårigheter, eftersom den förutbestämda hyresnivån kvarstår. För fastighetsägaren 

är det viktigt att hyresgästen kan bedriva sin verksamhet trots en potentiell lågkonjunktur. Om 

en hyresgäst går i konkurs resulterar det även i förluster för hyresvärden. Kostnader uppstår 

vid avflyttning då det sliter på lokalen. Det kan även ta tid för hyresvärden att finna en ny 

hyresgäst. Det värsta scenariot för fastighetsägare är om vakanser uppstår och att 

hyresintäkterna uteblir.
50
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39 
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Figur 4. Diagramet visar hur hyran ökar genom indexeringen. 
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5.3.2 Omsättningshyra 

Under 1990-talet i samband med den svenska fastighetskrisen var det höga vakanser på 

fastighetsmarknaden. Den rådande ekonomiska krisen bidrog till ett minskat intresse av att 

hyra lokaler. Under denna period utvecklades omsättningshyrorna. Hyresnivån baseras då på 

den specifika hyresgästens verksamhet och omsättning. Vid omsättningshyra tas hänsyn till 

hyresgästens betalningsförmåga. Syftet med denna modell är att minska hyresgästens risker 

under lågkonjunktur. Idag finns det flera varianter av omsättningshyror.
51

 En variant är att 

hyran utgörs av en procentsats av den totala omsättningen. Denna modell förekommer ofta 

inom hotell- och restaurangbranschen, men tillämpas normalt inte för handelslokaler. 

 

I köpcentrum används vanligtvis en kombination av fast hyra och omsättningshyra. Det 

innebär att hyran består av en bashyra och ett tillägg som baseras på butikens omsättning. 

Bashyran är något lägre än marknadshyran, då hänsyn tas till det eventuella tillägget. Vid 

förhandling mellan parterna beslutas en omsättningsnivå av hyresgästens intäkter som 

brytgräns. Då omsättningen överstiger brytgränsen ska hyresgästen betala en viss procentsats 

av andelen i hyra. Syftet med modellen är att garantera hyresvärden en förutbestämd 

hyresintäkt även om verksamheten inte ger möjlighet till omsättningstillägget. Även i denna 

variant indexeras bashyran genom ett prisindex, som ofta motsvaras av den förväntade 

inflationen.
52

 

 

Exempel, en bashyra har förhandlats fram till 800 000kr. I förhandlingen är parterna överens 

om att om företagets omsättning överstiger 8 000 000, skall 15 % utgöra tillägg. 

Om butikens omsättning är 10 000 000 innebär det att hyran beräknas enligt följande; 

 

800 000 + (10 000 000 – 8 000 000 ) * 0,15 = 1 100 000 kr  

 

Det ska det även finnas avtalade bestämmelser angående omsättningen. Procentsatsen varierar 

beroende på parternas bedömning av hyresgästens framtida prestation. Det är viktigt att det 

finnas ett gott förtroende mellan hyresgästen och hyresvärden, då uppgifterna angående 

omsättningen ska vara korrekta och tillförlitliga. Vanligtvis överlämnar hyresgästen 

omsättningsuppgifter till hyresvärden den sista februari varje år, uppgifterna ska redovisa 

nyckeltal från det föregående året. Det kan hända att hyresgästen manipulerar 

omsättningsuppgifterna genom att redovisa en lägre omsättning än den sanningsenliga, för att 

få en lägre hyra. För att motverka manipulerade uppgifter, kan en auktoriserad revisor 

säkerhetsställa att verksamhetens omsättningsuppgifter är korrekta.
53
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Fördelar  

Fördelen med en omsättningshyra är att den inte är lika konjunkturkänslig som den fasta 

hyran. Vid lågkonjunktur kommer omsättningen att sjunka för hyresgästen, men det kommer 

även hyresavgiften att göra. Hyresgästen har då större möjlighet att betala hyran, även om 

samhället befinner sig i en lågkonjunktur. De omsättningsbaserade hyreskontrakten minskar 

därför risken för att en hyresgäst ska gå i konkurs. I modellen fördelas risken mellan 

aktörerna, då även fastighetsägaren vill undvika att hyresgästen får betalningssvårigheter.
54

  

 

I dessa modeller skapas ett samarbete mellan hyresvärd och hyresgäst. Fastighetsägaren får 

incitament om att genomföra en löpande förvaltning. Det är viktigt att lokalerna och 

köpcentrumet har en hög kvalitet då det kommer öka antalet besök. Fler besök ger upphov till 

ökad handel och gynnar därför butikeras verksamhet och omsättning. Slutligen resulterar det i 

högre hyresintäkter för fastighetsägaren.
55

 Vid samarbetet brukar investeringar- och 

åtgärdskostnader fördelas mellan parterna. 
56

 

 

Nackdelar 

Om förhandlingen utformas ofördelaktigt uppstår en risk för att hyresgästen inte utvecklar sin 

verksamhet. Det kan uppstå om en hyresgäst finner en lämplig investering för att förbättra 

verksamhetens lönsamhet, där investeringskostnaderna är relevant för att öka omsättningen. 

Men om det medför högre hyresavgifter kan investeringen ändå resultera i förlust. Det betyder 

att en lönsam investering kan vara olönsam i slutändan, om det medför höga hyresintäkter 

som överstiger den förväntade vinsten.
57

 

 

Fastighetsägarens risk ökar vid omsättningshyra, då denne måste förlita sig på hyresgästens 

verksamhet. Det finns däremot ingen gräns för hur höga hyresintäkterna blir.
58

  

Kontrakten kan även vara komplexa då det finns flera varianter av omsättningshyran. Det kan 

därför vara svårt att förstå vad den faktiska hyran är.  
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6. Den empiriska studien  
Intervjuer har genomförts med fyra fastighetsägare för att ta reda på aktörernas syn på 

marknaden och förväntningar angående e-handeln. De fastighetsägare som intervjuades var 

AMF Fastigheter, Atrium Ljungberg, Hufvudstaden samt Sten och Ström. Alla dessa har en 

lång erfarenhet av handelsfastigheter, då samtliga äger och förvaltar framgångsrika 

köpcentrum i Sverige. En intervju genomfördes även med en e-handelsexpert från Posten. 

Intervjuen gjordes för att få information om e-handelns utveckling, och en prognos om den 

framtida utvecklingen. Organisationen Fastighetsägarna intervjuades även, då de ansvarar för 

de standardkontrakt som används av marknadens aktörer.  

 

Frågorna handlade om representanternas syn på e-handelns utveckling, standardkontrakt, 

hyresmodeller, hur e-handeln påverkar hyresmarknaden och köpcenter samt vilka lösningar 

som kan finnas för att reglera e-handeln i hyreskontrakt. Nedan redovisas respondenternas 

tankar och åsikter. De frågor som formulerades kan finnas i bilagorna 1-3.  

 

6.1 E-handelns utveckling 
Representanten från Posten anser att e-handeln kommer nå stor framgång åtminstone i 

ytterligare tre-fyra år. Därefter kan tillväxten stagnera, då e-handeln blivit en mogen och stabil 

försäljningskanal. Samtliga respondenter är överens om att e-handeln kommer att nå 

yttreliggare framgång. De framför även vikten av att särskilja olika verksamheter. E-handelns 

påverkan kan genera olika utfall, beroende på verksamhet. En representant från 

Organisationen Fastighetsägarna uttrycker; 

 

 ”Det man kan anta är att vissa verksamheter inte kommer finnas representerade på samma 

sätt som de har gjort tidigare i köpcentrum. Av den enkla anledningen att de inte är 

konkurrenskraftiga nog och inte längre platsar på ett marknadsmässigt bra läge.” 

 

Respondenterna är eniga om att en större expansion kan ske, om e-butiker utvecklar logistik 

och leveranssystem. Respondenten anser att de fysiska butikerna inte har någon möjlighet att 

konkurrera om e-butiker kan erbjuda snabba leveranser.  E-handelsexperten instämmer, och 

tillägger att det finns stora möjligheter för företag att utveckla transport- och 

leveranssystemen. Enligt intervjupersonen från AMF Fastigheter finns det ett logistikföretag i 

Storbritannien som har avtal med vissa varumärken, och som levererar varor inom några 

timmar. 

 

Av intervjuerna framkommer det att fastighetsägarnas resonemang främst behandlar 

förändringar och påverkan. Företrädaren från AMF Fastigheter poängterar vikten av e-

handelns expansionstakt, då det kan innebära en risk. Vidare menar respondenten att om 

utvecklingen sker långsamt kommer fastighetsägare hinna anpassa förändringarna som krävs, 

utan några större förluster. Respondenten från Atrium Ljungberg instämmer, men refererar 

även tillbaka de 20 senaste åren då mobiltelefonen utvecklades;  
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”Jag tror att denna utveckling kommer ske mycket fortare än vad vi tror. Många tänkte, nu 

kan det inte hända mer, och så har man tänkt i all tider.” 

 

6.2 Standardkontrakt 
Samtliga fastighetsägare använder sig av standardkontrakt och bilagor med särskilda 

bestämmelser. Respondenten från AMF fastigheter nämner att en av fördelarna med 

standardkontraktet är att det upplevs som opartiskt. Det leder därför till färre diskussioner och 

förhandlingar kring innehållet i standardformuläret. Vidare förklara respondenten att om en 

fastighetsägare utformar ett nytt kontrakt, med samma innehåll som i standardkontraktet, så 

ger det direkt upphov till förhandling. Avtalet betraktas då inte längre som opartiskt. En 

deltagare från organisationen Fastighetsägarna påpekar att standardkontrakt inte 

nödvändigtvis ger en rättvisande bild av upplåtelsen, då det även är viktigt att ta hänsyn till 

bilagorna som reglerar den individuella upplåtelsen. 

 

En av representanterna från organisationen Fastighetsägarna, uppger att standardkontraktet 

ständigt är under utveckling. Organisationen följer utvecklingen i rättspraxis kring hyreslagen. 

Det är en gammal lag som inte har genomgått stora förändringar. Det är därför viktigt att 

bevaka praxis för att kunna ta fram standardkontrakt som är anpassade för dagens 

hyresmarknad. Vidare förklara respondenten att organisationen har kontinuerliga möten med 

medlemmarna för att få synpunkter på kontrakten. De görs för att ha möjlighet att anpassa 

kontrakten efter både lagen och efter branschernas behov. En av organisationens respondenter 

uttrycker; 

 

”För att en branschstandard ska vara en branschstandard så ska man inte ändra den för ofta, 

för då är det inte en standard då är det något föränderligt.” 

 

Samtliga fastighetsägare tror att standardkontrakten kommer fortsätta att användas. 

Företrädaren från AMF Fastigheter menar att de svenska hyreskontrakten har korta löptider i 

förhållande till övriga världen. Kontrakten förhandlas relativt ofta och allt som innebär en 

förenkling är användbart. Fastighetsägarna tror att det kommer ske en förändring i kontrakten 

och att det på något vis kommer att anpassas för e-handeln. De är överens om att 

standardavtalet inte kommer förändras under den närmste tiden och att e-handeln kommer att 

regleras i bilagorna, med de särskilda bestämmelserna. För att anpassas till e-handeln kommer 

omsättningsfrågan att behandlas i dessa bilagor.  

En intervjuperson från organisationen Fastighetsägarna förklarar;  

 

 ”Vi gjorde ett ganska stort omtag med avtalet under senhösten 2011, och efter det så är det 

smågrejer som har rättats till, men det är ingenting av materiel betydelse.”  

 

En uppföljningsfråga ställdes om de planerar att genomföra större förändringar med 

standardavtalet för köpcentrum: 

 

”Nej, inte just nu.” 
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6.3 Hyresmodeller  

I nuläget tillämpar samtliga fastighetsägare en fast hyra eller en omsättningshyra med en fast 

grundhyra. Det är få som använder en ren omsättningshyra då det medför en hög risk. Valet 

mellan hyresmodellerna beror delvis på kundens önskemål, men även på fastighetsägarens 

affärsstrategi.  

 

Representanten från Steen och Ström uppger: ”De riktigt stora kedjorna vill oftast ha endast 

en hyra som baseras på omsättningen. Om vi går med på det beror på situationen.” 

 

Intervjuperson från Hufvudstaden förklarar att en fördel med omsättningshyror är att det 

skapar incitament för både fastighetsägaren och hyresgästen. Ett samarbete uppstår, där 

parterna har ett gemensamt intresse av att öka hyresgästens omsättning. Flera fastighetsägare 

nämner att omsättningshyror medför ett betydande problem vid fastighetsvärdering. Det finns 

en osäkerhetsfaktor vid uppskattning av framtida hyresintäkter och fastighetsvärdet kan därför 

skrivas ned. Ur värderingssynpunkt är det bättre att ha en hög grundhyra och en låg 

omsättningsprocent än vice versa. Vidare menar respondenten att om det genereras ett högt 

omsättningstillägg, finns det möjlighet att höja grundhyran. Det medför ett högre värde vid 

fastighetsvärderingen. Flera fastighetsägare uppger att de är få företag som når upp i den 

omsättning som krävs för att betala tillägget. Respondenten från AMF Fastigheter nämner att 

det är på väg från omsättningshyror och uttrycker: 

 

”På etablerade platser där det är ganska lite chanstagande ser jag inte behovet för 

omsättningshyror. Det finns ingen orsak för oss att använda omsättningshyror, därför att så 

länge kunden sköter sitt kan de kommitta sig till högre fasta hyror.” 

 

Då ett avtal ska ske mellan hyresgäst och hyresvärd utförs en förhandling. Under 

förhandlingen regleras olika villkor och hyresnivån avgörs. Fastighetsägarna är överrens om 

att båda parterna behöver kompromissa. Ur ett fastighetsägarperspektiv förklarar 

representanter från Atrium Ljungberg att det finns flera parametrar som påverkar hyresnivån. 

En avgörande faktor är marknadshyrorna i området. De faktorer som generellt har betydelse 

är utformningen och läget för lokalen. Läget innefattar både i vilken handelsplats lokalen är 

belägen och var i handelsplatsen lokalen är placerad. Det tas även hänsyn till hur stor lokalen 

är. En större yta medför ett lägre pris per kvadratmeter och vice versa. Även hyresgästens 

verksamhet och koncept kan ha betydelse på hyresnivån, beroende på fastighetsägarens behov 

av att etablera verksamheten. Det tas även hänsyn till om verksamheten går att genomföra 

direkt i den befintliga lokalen eller om åtgärder måste ske, i form av investeringar. 

Representanten från AMF Fastigheter uppger att det även är viktigt att fokusera på den 

blivande hyresgästens betalningsförmåga. Betalningsförmågan baseras på en uppskattning av 

hyresgästens framtida omsättning.  

 

Respondenten från Hufvudstaden uttrycker: ”Vi tillsammans med hyresgästerna bygger ett 

koncept, där det finns närande och tärande. De som när på marknadsplatsen eller de som tär 

på marknadsplatsen och bara tar kraft, givetvis ska den som tar kraft betala mer, än den 

närande. ” 
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Fastighetsägarna är överens om att hyresgästens förhandlingsmöjligheter beror på parternas 

intresse. Samtliga fastighetsägare eftersträvar att erbjuda den rätta hyresgästmixen i 

köpcenter. Respondenten från AMF Fastigheter förklarar att hyresgästen har bättre 

förhandlingsmöjligheter om de behöver den specifika verksamheten. Även en profilskapande 

hyresgäst kan förhandla fram fördelaktiga villkor. Intervjupersonen från Atrium Ljungberg 

påpekar att vid en förhandling finns ett intresse från båda parterna och det gäller då bara att 

finna en balans däremellan. Vidare förklarar respondenten att vissa frågor inte är 

förhandlingsbara, ett exempel är öppettiderna i köpcentrum. Om förhandling skulle ske och 

medföra olika öppettider beroende på butik, skulle fastighetsägarna få mycket kritik från 

samtliga butiker. Det är därför inte förhandlingsbart utan villkoret är lika för samtliga. 

 

6.4 Påverkan på hyresmarknaden och köpcenter 
Genom intervjusvaren framgår det att det ständigt sker förändringar på marknaden. 

Respondenterna har en liknande syn på framtiden, framförallt har köpcenters framtida 

utformning diskuterats. Andra faktorer som har framkommit är vikten av att skapa ett 

varumärke och att ha en e-butik. 

 

Representanten från Hufvudstaden förklarar att för att en handelsplats ska vara attraktiv måste 

den differentiera sig. Idag har köpcentrum en likvärdig utformning och de erbjuder samma 

varumärken, så som HM och Lindex. Intervjupersonen uttrycker: 

 

”Om man åker till ett nybyggt köpcentrum och blundar, och sedan öppnar ögonen kan man 

knappt gissa vilket land man befinner sig i, allt ser likadant ut.” 

 

Samtliga fastighetsägare är överens om att det är betydelsefullt för de fysiska butikerna att 

även etablera en e-butik. Det handlar om att stärka varumärket genom marknadsföring vilket 

kan generera en ökad omsättning, även i den fysiska butiken. Enligt företrädaren från Atrium 

Ljungberg kan det visa sig olönsamt att endast ha en e-butik. Rena nätaktörer kan därför 

komma att etablera sin verksamhet i fysiska butiker. E-handelsexperten framför: 

 

”Detaljhandlare måste ha en e-handel, tar man inte åt sig detta är det riktigt allvarligt. Har 

man ingen e-handel kommer man inte överleva.” 

 

Samtliga fastighetsägare är eniga om att företags lokalbehov kommer att minska, förutsatt att 

e-handeln expanderar lika mycket som den har gjort historiskt. Respondenten från Steen och 

Ström uppger att de redan idag har märkt av att företag väljer att minska lokalytan. Flera 

respondenter anser att de centrala köpcentrumen inte kommer påverkas av e-handelns 

framgång. Intervjupersonen från Atrium Ljungberg menar att människor uppskattar handeln i 

de fysiska butikerna, och uttrycker; 

 

”Det blir som en destination, där man lägger ihop det med massa andra saker; man äter och 

dricker, man shoppar och man vill göra det tillsammans. Det blir mer som en nöjesdel.”  
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Däremot kommer mindre och sämre belägna köpcentrum att möta problem. Representanten 

från Hufvudstaden uppger att så har det varit historiskt under lågkonjunkturer, och att detta 

kan få ett liknande utfall. Fastighetsägarna kan då bli tvungna att etablera verksamheter som 

egentligen inte gynnar hyresgästmixen eller köpcentrets image. Det kan krävas för att undgå 

vakanta lokaler, men det resulterar ändå i lägre hyresintäkter och ett nedskrivet 

fastighetsvärde. Respondenten från Atrium Ljungberg är den enda som framför ett scenario 

om att hyresintäkterna kan öka. Motiveringen är att om lokalbehoven minskar, kan 

fastighetsägare etablera fler butiker i ett köpcenter. I dessa fall kommer kvadratmeterpriserna 

att öka, då mindre yta efterfrågas. 

 

Samtliga fastighetsägare tror att köpcenters utformning kommer förändras, på grund av det 

minskade lokalbehovet. Enligt fastighetsägarna kan framtidens lokaler innehålla fler 

restauranger, caféer, träningsanläggningar och nöjen så som biografer samt teater. Butikerna 

kommer att kvarstå, men de kan utvecklas mer mot showrooms. För köpcentrum som inte 

klara av konkurrens, kan fler serviceföretag etableras så som frisörer, skönhetssalonger och 

tandläkare.  

 

Fastighetsägarna har idéer kring att utveckla köpcenter. I köpcentret Emporia undersökte 

Steen och Ström möjligheten att skapa en butik med ungefär 100 plagg. De ville använda 

stora tv-skärmar för att kunder skulle kunna beställa andra färger och storlekar. Tanken var att 

integrera e-handeln i den fysiska butiken. Det var dock inte genomförbart. Även AMF 

fastigheter försökte införa en e-handelsplats i gallerian Mood, men även de mötte på 

svårigheter. För att ovanstående idéer ska vara genomförbara krävs en utveckling i logistik- 

och leverensfrågor.  

 

”Inom fastighetsvärlden talar man om läge och inom e-handeln talar man om logistik.” 

 

6.5 Alternativa lösningar 
Fastighetsägarna är eniga om att e-handelns framgång bidrar till problem för hyresmarknaden 

och handelsfastigheterna. De är övertygade om att det kommer ske en förändring på 

marknaden. Samtliga fastighetsägarna har nämnt problem kring definitionen av omsättning. 

En av företrädarna från organisationen Fastighetsägarna menar att det är en erkänd svår 

problematik och det finns massvis med problem med omsättningshyra. Den andra 

respondenten från organisationen förklarar att definitionen av omsättning är en 

förhandlingsfråga mellan parterna som ska träffa avtal.  

 

Intervjupersonen från Steen och Ström beskriver problemet med omsättningen, och menar att 

omsättning omfattar det kunden tar med sig från butik. Butikerna och fastighetsägarna är dock 

inte överrens, då det finns hyresgäster som erbjuder kunden leverans till butik när 

konsumenten handlar i hyresgästens e-handel. Respondenten förklarar; 

 

”Då faller varan under butikens omsättning enligt oss. Men kunden har ju redan betalt vara 

på nätet och eftersom att vi inte får ta del av e-handelns omsättning, förlorar vi omsättning 

som vi anser är vår.” 
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För fastighetsägare är det svårt att motivera varför de ska få ta del av e-handelns omsättning.  

En representant från organisationen Fastighetsägarna antyder att om en kund hämtar en vara i 

en fysisk butik kommer det attrahera kunden till andra delar av köpcentret. Det kan gynna den 

totala försäljningen om kunden handlar i fler butiker i köpcentret. Om en konsument istället 

beställer en vara i butiken är det lättare att mäta och ta del av omsättningen. I dessa fall ser 

man vad för vara och till vilken summa kunden har beställt, vilket gör det lättare att göra 

anspråk på en del av intäkten. 

 

I framtiden tror flera av fastighetsägarna att det kommer att ske en polarisering mellan 

försäljningskanalerna. Det betyder att i framtiden kommer allt benämnas som handel, oavsett 

försäljningskanal. De olika försäljningskanalerna kommer därför inte särskiljas utan 

integreras med varandra. För att detta ska ske, måste omsättningsfrågan lösas. 

 

En av intervjupersonerna från organisationen Fastighetsägarna anser att allt fler tillämpar en 

fast hyra och att färre kommer applicera omsättningshyra. Om e-handeln ökar och tar över 

kommer hela lokalmarknaden att förändras. Då kommer inte hyresnivån baseras på en butiks 

omsättning. Istället kommer de mjuka värdena att återspegla hyresnivån. 

 

Samtliga fastighetsägare funderar idag kring hur man ska ta hänsyn till e-handeln i 

hyreskontrakten. De har däremot inte utvecklats någon ny avtalsmall för att hantera 

problemet. Respondenten från Steen och Ström förklarar att de undersökte möjligheten att 

finna en alternativ modell för att hantera frågan kring omsättningen. De fann dock ingen bra 

lösning utan har istället valt att tillämpa fasta hyror, då det i nuläget inte finns någon utarbetad 

lösning av problemet. Flera fastighetsägare nämner att allt fler kan komma att tillämpa fast 

hyra, för att undvika de problemen som uppstår vid omsättningshyrorna. 
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7. Tolkning och analys av resultat 

I denna del analyseras resultaten av intervjustudien, hänsyn tas till tidigare teori. 

 

7.1 E-handelns utveckling 
I den inledande jämförelsen ges en tydlig bild av de olika försäljningskanalernas utveckling. 

Det framgår att e-handeln har nått en stor framgång sedan början av 2000-talet och att 

marknaden har förväntningar om fortsatt framgång för e-handeln. Fastighetsägare resonerar 

och diskuterar e-handelns utveckling och hur en reglering ska ske. Branschens aktörer är 

eniga om att problematiken antagligen kommer växa sig större under nästkommande år. 

 

Den fysiska handeln blir mer som en nöjesattraktion och en intressant fråga är hur ofta 

konsumenter kommer att unna sig detta nöje? Konsumenternas köpbeteende har förändrats, 

kapitaltunga varor sparas in för att pengarna ska kunna användas för resor och 

restaurangbesök. De större investeringarna kan förväntas inhandlas på internet, då det är 

enkelt att söka och jämföra priser. Den fysiska shoppingupplevelsen kommer fortfarande 

efterfrågas av konsumenter. Det förändrade köpbeteendet kan dock resultera i att 

fönstershopping blir en allt vanligare företeelse. Butikslokaler kan därför utvecklas mer mot 

showrooms. 

 

Resultatet visar att vissa verksamheter lämpas bättre att inhandla på internet, så som 

bokhandel och försäljning av musik. Idag är det få som köper cd skivor, då Itunes och Spotify 

är större källor för konsumtion av musik. Det är ett tydligt exempel på att musik inte platsar 

på ett marknadsmässigt bra läge. Flera andra verksamheter tenderar att nå samma resultat. Det 

tydliggör att varor som inte kräver logistik, har övergått till e-handel såsom biljettförsäljning. 

Det är en indikation på hur viktigt effektiva logistiklösningar är för e-handelns framgång.  

 

En faktor som anses negativ är att konsumenten via e-handeln inte får möjlighet till att känna 

på produktens kvalitet. E-handelsexperten påpekar att när dagens unga internetanvändare 

växer upp och får egna ekonomier, kommer köpbeteendet förändras ytterligare. Konsumenten 

kommer då acceptera att endast se varor på bild. Detta ställer krav på effektiv returhantering 

och återigen välutvecklade logistiklösningar. Om logistikfrågan skulle lösas kommer 

utvecklingen gå mycket fortare än vad denna empiri förutspår, vilket är en ytterligare 

anledning till att studera detta ämne.   

 

7.2 Standardkontrakt  
Samtliga fastighetsägare använder standardavtal och bilagor i dess verksamhet. Avtalet är 

lättanvänt och opartiskt. Det överensstämmer med beskrivningen om standardkontraktet, där 

organisationen Fastighetsägarnas syfte är att upprätthålla ett välbalanserat och heltäckande 

avtal.  

 

I standardkontraktets utformning finns ingen klausul som reglerar omsättning som sker i en 

annan försäljningskanal. Standardkontraktet är ständigt under utveckling, och påverkas av 

rättspraxis och branschens önskemål om förändringar. Det betyder att om e-handeln ökar i 
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den utsträckningen att det påverkar fastighetsägares hyresinkomst, kan förslag skickas till 

organisationen Fastighetsägarna. Förslag kan antas om organisationen anser att det är relevant 

och om de får in flera likvärdiga önskemål.  

 

E-handeln kommer troligen regleras i bilagorna och de särskilda bestämmelserna. Det beror 

antagligen på att standardformuläret innehåller mer generella och översiktliga frågor. Frågor 

som berör e-handeln kan antas vara komplexa och mer ingående. Då en hyresvärd väljer att 

upprätta ett eget avtal, kan frågan om e-handeln regleras var som helst. För att avtalet ska vara 

giltigt måste hyresgästen vara överens om regleringen. Om problemet utvecklas, antas 

förhandlingar mellan hyresgäster och hyresvärdar resultera i olika utfall beroende på parternas 

preferenser. Det innebär att det antagligen inte kommer finnas en generell lösning på 

problemet inom den närmaste framtiden.  

 

7.3 Hyresmodeller 
Det är essentiellt för köpcentrum att skapa rätt kombination av hyresgäster. En genomtänkt 

hyresgästmix resulterar i ett anpassat utbud av varor och tjänster. Det utmärker köpcentret och 

attraherar konsumenter. För att skapa ett hyresgästbestånd som är imageskapande bör 

fastighetsägare tänka långsiktigt och fokusera på hyresgästens profil mer än de hyresintäkter 

som genereras. Det kan vara enklare i en högkonjunktur än i en lågkonjunktur, då efterfrågan 

för butikslokaler sjunker. När efterfrågan minskar kan fastighetsägare känna sig tvungna att 

etablera hyresgäster som är mindre attraktiva för hyresgästmixen. Det görs för att hålla 

hyresintäkterna uppe och för att vakansgraden ska förbli på en låg nivå. 

 

Det finns en ekonomisk problematik för omsättningsbaserade hyror. Få hyresgäster når 

brytgränsen som generera ett omsättningstillägg, det resulterar därför inte i högre 

hyresintäkter. Fler fastighetsägare väljer, i och med detta, att tillämpa den fasta 

hyresmodellen. Detta påverkar fastighetsvärdet positivt då den omsättningsbaserade 

hyresmodellen kan upplevas som svårvärderad. Den procentsats som utgör tillägget vid 

omsättningshyra kan vara en måttstock för att finna en skälig hyresnivå, om en fast hyra ska 

tillämpas. Ett exempel på detta; 

 

En hyresgäst omsätter så pass mycket att en 5 % omsättningsbaserad hyresdel kan tas ut 

under en längre tid. Antaganden kan då tas att hyresgästen utan problem skulle klarar av en 

fast hyresmodell som motsavar att den fasta grundhyran höjs med den summa som motsvarar 

5 %.  

 

Det är uppenbart att både fastighetsägare och hyresgäst har egna incitament i en 

hyresförhandling. I en förhandlingssituation är det naturligt att en av parterna har bättre 

förutsättningar. De hyresgäster som har mindre att bidra med, kan erhålla en ofördelaktig 

hyra, i förhållande till en hyresgäst med ett starkt varumärke och image. Dessa 

ankarhyresgäster bidrar med mer än hyresintäkter, då de tillsammans med andra hyresgäster 

och fastighetsägaren stärker köpcentrumet. Ankarhyresgäster skapar tillsammans 

synergieffekter, vilket medför ökade kundströmmar som även gynnar de mindre attraktiva 

hyresgästerna. 
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7.4 Påverkan på hyresmarknaden och köpcenter 

Att etablera flera försäljningskanaler innebär att företag är tillgängliga för kunden dygnet runt, 

vilket är imageskapande och stärker varumärket. En möjlighet är att även renodlade  

e-handlare etablerar en fysisk butik. Det anses sannolikt, om vi antar ett framtidscenario där 

samtliga fysiska butiker etablerar en e-handel. Konkurrensen kommer då att öka och det blir 

därför lika viktigt för en renodlad e-handlare, som för en detaljhandlare, att vara tillgänglig i 

flera försäljningskanaler.  

 

Handeln blir allt mer global och köpcentrums utformning ser i princip likadan ut i hela 

Europa. Ett antagande till detta fenomen kan tyckas likna snabbmatskedjor där all inredning 

och meny ser likadan ut världen över. Det skapar en trygghetskänsla för gästen, något som 

detaljhandeln kan tänkas tagit efter. Trots de facto att det ser ut på detta vis i de flesta stora 

köpcentrum världen över, så kommer det  bli allt viktigare att differentiera sig för att motstå 

konkurrensen.  

 

Butikers lokalbehov kommer att minska. Det kan då komma att behöva ske ombyggnader i 

befintliga köpcentrum, för att anpassa sig efter hyresgästernas behov. Det kan i sin tur 

medföra höga kostnader. Om allt mindre lokalytor efterfrågas i köpcentrum, kan flera 

hyresgäster etableras i köpcentret. Det kan skapa större förhandlingsmöjligheter för 

hyresgästen då fler lokaler finns tillgängliga, vilket gör att valmöjligheten ökar. Ett 

framtidsscenario är att handel över internet kan komma att ske i den fysiska butiken. 

Hyresgästens koncept kan förändras, genom minskade lokalytor som endast erbjuder ett 

showroom med produkter. Det blir då motiverat för konsumenten att beställa produkterna 

direkt i butik för att få dem hemlevererade.  

 

I detta samanhang bör det poängteras att om mindre lokalytor efterfrågas kan det finnas fler 

lediga lokaler i attraktiva lägen. Det kan resultera i att allt färre hyresgäster är intresserade av 

att etaberas i mindre köpcentrum. Ett mindre köpcentrum kan därför möta problem, som 

orsakar en hög vakansgrad. Dessa köpcenter kan förändra verksamheten genom att erbjuda en 

mer serviceinriktad användning än idag.  

 

7.5 Alternativa lösningar  
Omsättningsfrågan är den mest omdiskuterade frågan för fastighetsägare. Problematiken är att 

definiera var omsättningen för detaljhandeln och e-handel sker. Det är ett problem som 

uppstår när en konsument beställer en vara genom en hyresgästs e-handel, för att sedan hämta 

varan i den fysiska butiken. 

 

Det finns motsättningar i frågan var omsättningen sker. Ur ett perspektiv finns det ett värde i 

de kundströmmar som e-handeln genererar och de synergieffekterna som uppstår. Andra 

argumenterar för att fastighetsägare är berättigade en del av e-handelns omsättning, då lokalen 

används i processen. Det väcker frågan om det är möjligt för fastighetsägaren att ta del av 

hyresgästens e-handel? E-handeln är vanligtvis en del av ett större företag, det är därför svårt 

för fastighetsägaren att argumentera för en del av e-handelns omsättning. Om flera 
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fastighetsägare kräver en andel av e-handeln, blir hyresgästens verksamhet inte längre lönsam. 

Det kan vara långsökt att försöka finna ett samband mellan hyresgästens e-handel och den 

lokalyta fastighetsägaren tillhandahåller. 

 

Hyresgästens resultat i verksamheten har, som tidigare redovisats, en betydande effekt på 

betalningsförmågan, oavsett hyresmodell. Om e-handeln forsätter att öka i marknadsandelar 

kan det minska hyresgästens betalningsförmåga och resultera i att fastighetsvärdet skrivs ned.  

Att tillämpa en fast hyra är därför inte en lösning på de problem e-handeln orsakar 

fastighetsägaren. En del av lösningen tycks vara ett strategiskt ägande för fastighetsägaren. 

Köpcentrets placering är en central del av vad som utgör värdet för hyresgästen. Nya 

attraktiva lägen kan skapas om utlämningsplatser för post finns nära butikslokalen. Det kan 

innebära en högre fast hyresnivå.  

 

De flesta aktörer vet inte hur de ska reglera e-handeln, de har istället förlitat sig på att de 

kommer en lösning i framtiden. Hur snabb expansionen av e-handeln kommer att ske och om 

fastighetsägare hinner anpassa sina affärsteorier efter de rådande marknadsförutsättningarna 

är en central fråga. Det värsta scenariot är att fastighetsägare inte finner en lösning på 

problemet och fastighetsvärdet då måste skrivas ner för att hyresintäkterna minskar. Ur ett 

perspektiv bör det forskas mer om hur situationen ska lösas. Aktörerna bör se över kontrakten 

för att förbereda sig för framtiden. De som lyckas anpassa sig till e-handeln kommer 

antagligen vara de aktörer som når störst framgång.  
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8. Slutsats 
E-handeln har historiskt nått en stor framgång. Det finns även goda möjligheter för fortsatt 

tillväxt, framför allt om leverens- och logistikfrågor löses. Frågan är idag aktuell då flera 

fastighetsägare spekulerar kring e-handelns utveckling. Standardkontraktet för köpcenter tar 

idag inte hänsyn till försäljning som sker i en annan försäljningskanal än i fysiska butiker. Det 

finns dock möjlighet att påverka avtalet då det ständigt är under utveckling. Den största 

sannolikheten är att e-handeln regleras i avtalets bilagor. Det avgörs i de enskilda 

förhandlingarna hur och om e-handeln ska regleras. Inom den närmsta framtiden kan olika 

utfall och lösningar utvecklas. 

 

Hyresavtal regleras under förhandlingar, där förhandlingsmöjligheterna varierar beroende på 

parternas intresse. Hyresnivån baseras framförallt på marknadshyrorna i de närliggande 

områdena, men även på faktorer så som lokalens placering i köpcentret och hyresgästens 

verksamhet. Det finns flera problem med omsättningshyran. Mycket tyder på att fler kommer 

tillämpa fast hyra, för att undvika svårigheten med att definiera omsättning och problemen 

som uppstår vid en fastighetsvärdering. Att använda en fast hyra innebär dock inte 

förändringar i hyresgästens betalningsförmåga. En hög fast hyra kan vara svår att betala om 

omsättningen sjunker i de fysiska butikerna. Fram till idag har ingen generell avtalsmall 

utarbetats för att hantera butiker med e-handel.  

  

Butikers affärsstrategi kommer förändras. I framtiden kan det krävas att ha både en fysisk 

butik och en e-handel. Det kommer påverka hyresmarknaden i den mån att framgångrika 

företag med e-butik kommer efterfråga mindre lokalyta. Köpcenters utformning och 

verksamheter kan därför komma att förändras, framförallt för köpcenter med sämre lägen. 

Detta kan resultera i vakanta ytor och lägre hyresintäkter. Fastighetsägare har dock en högre 

hyresnivå per kvadratmeter om lokalytan minskar. För att erbjuda mindre lokalytor kan 

kostsamma ombyggnationer ske. Hur e-handeln ska regleras i hyresavtalet återstår att se.  
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9.  Avslutande diskussion 

I denna uppsats har problemet angående e-handelns framväxt och dagens hyresmodeller 

belysts. Idag är problemet inte fullt utvecklat, då e-handeln inte påverkar hyresmodeller och 

hyresnivåer i den uträckning det kan komma att göra i framtiden. I uppsatsen tydliggörs att e-

handeln kan komma att utvecklas ytterligare och utgöra svårigheter för fastigetsägare. Det är 

omöjligt att bevisa att problemet kommer vara av avgörande betydelse för rådande 

hyresmodeller, då endast antaganden kan göras om framtiden. Det är däremot ett omdiskuterat 

ämne för fastighetsägare, som anser att en förändring kommer att ske.  

 

Idag finns ingen konkret lösning för att reglera e-handelns framväxt. En fungerande lösning 

behöver därför utvecklas. Om e-handeln ökar i marknadsandelar kan det resultera i flera 

möjliga utfall för hur e-handelsfrågan ska regleras. Ett möjligt scenario är att en gemensam 

lösning utvecklas, som förslagsvis redovisas i en klausul i standardkontraket för köpcenter. 

Ett annat scenario är att aktörerna utvecklar egna lösningar som avtalas i en bilaga för 

standardkontraktet. Det sistnämnda alternativet kan dock skapa problem ur ett längre 

perspektiv. Det kan resultera i att förhandlingsmöjligheterna för hyresgästen förbättras. 

Hyresgästen kan välja att etablera en butik i de köpcenter som erbjuder de mest förmånliga 

villkoret. Det blir besvärligt för detaljhandelskedjor att upprätta hyreskontrakt om det finns 

olika villkor angående företagets e-handel. Ett problem kan även uppstå vid en eventuell 

fastighetsvärdering, då det kan vara svårt att värdera olika regleringar. 

 

För att underlätta förhandlingar bör en generell lösning utvecklas genom en klausul i 

standardkontraktet, då det ökar förtroendet mellan parterna. Det kan jämföras med att det är 

allmänt accepterat att betala en marknadshyra som baseras på läge, betalningsförmåga, 

lokalen utformning etc. Om frågan behandlas i standardkontraktet kan det bli accepterat av 

hyresgästen att hyresnivån även baseras på e-handeln.  

 

Ett förslag för att reglera e-handeln, är att jämföra det med fastighetskrisen under 1990-talet 

då omsättningshyra infördes. Fastighetskrisen medförde att hyresgästens betalningsförmåga 

minskade och därför utvecklades omsättningshyran. Idag kan hyresgästen komma att 

efterfråga mindre lokalytor. Syftet är då att utveckla hyreslokalen mot showroom och 

marknadsföra e-butiken. Även i detta fall kan hyresgästens betalningsförmåga minska, det 

beror dock på hyresgästens förändrade affärsstrategi. Reglering bör därför ske om en 

hyresgäst väjer att anpassa hyreslokalen för att gynna e-butiken. Anpassning kan ske genom 

att erbjuda upphämtning av varor, minskad lokalyta och om beställningar kan utföras i 

lokalen. I dessa fall bör hyresnivån även baseras på resultatet från e-butiken. Det är dock 

endast relevant att en andel av det som beställs och hämtas upp i lokalen, utgör en del av 

hyresintäkterna.    

 

Ett annat förslag till hur fastighetsägarna ska ta del av omsättningen från hyresgästens e-

handel är att indexera denna. I liknelse med den fasta hyrans relation till konsumentpris index 

kan fastighetsägarna gemensamt komma överens om ett lämpligt index att följa. Det årliga 
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indexet motsvarar då en procentsats som hyresgästen betalar av butikens totala omsättning. På 

detta vis kompenseras fastighetsägaren för det inkomst bortfall hyresgästens e-handel orsakar. 
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10. Förslag till fortsatta studier 

Under arbetets gång har frågor kring det studerade ämnet växt fram. En intressant fråga att 

studera är hur e-handelns utveckling av logistik och leveranslösningar ser ut. Genom att 

redogöra för var utvecklingen är idag kan antaganden tas om hur snabb e-handeln expansion 

kommer att ske.  

 

Om leveranslösningar och logistiken blir effektivare är det intressant att göra en 

framtidsstudie och undersöka marknadens förväntningar på köpcenters framtida utformning. 

Syftet kan då vara att kartlägga vilka strategier som troligen kommer att användas i framtiden 

i attraktiva köpcentrum. Det kan också vara av intresse att djupare undersöka hur mindre 

köpcentrum kommer att utformas i framtiden och vilken funktion de kommer att fylla.  

 

Ett annat förslag till fortsatta studier är att undersöka vad showrooms innebär för 

köpcentrumets värde? Då marknaden har förväntningar på att stora lokalytor kommer att 

minska kan det vara av intresse att studera hur mindre lokaler som används som showroom 

värderas vid en fastighetsvärdering.  

 

Vidare kan det vara intressant att undersöka detaljhandlares syn på efterfrågan av mindre 

lokalytor. Genom att undersöka hur aktörerna ställer sig inför minskade lokalytor kan 

fastighetsägare använda denna information för att anpassa sig inför framtiden.  
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Bilagor 
 

Förteckning bilagor:  
 

Bilaga 1 – Intervjufrågor till Fastighetsägare 

Bilaga 2 – Intervjufrågor till organisationen Fastighetsägarna  

Bilaga 3 – Intervjufrågor till Posten 

 

 

Bilaga 1 

 

Intervjufrågor till fastighetsägare 

 

1. Använder ni standardkontrakt utformat av organisationen Fastighetsägarnas? 

 

2. Vad är fördelen/nackdelen med det? 

 

3. Vilken hyresmodell använder ni i er verksamhet? 

 

4. Vad är fördelen/nackdelen med fast hyra och omsättnings hyra? 

 

5. Hur förbereder ni er inför en förhandling? 

 

6. Har hyresgästerna någon förhandlingsmöjlighet?  

 

7. Hur tror ni att hyresmarknaden kommer utvecklas i framtiden? 

 

8. Tar ni hänsyn till e-handeln i era resonemang kring hyreskontrakt?  

 

9. Tror ni att e-handeln kommer fortsätta utvecklas? 

 

10. Tror ni e-handeln kan påverka hyresmarknaden och hyresmodellerna? 

 

11. Tror ni att andra aktörer funderar kring e-handelns utveckling? 

 

12. Tror ni att dagens standarkontrakt kommer att förändras? 
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor till organisationen Fastighetsägarna 

 

1. Hur är standardkontraktet för köpcentrum utformat? 

 

2. Hur många är det som använder dem? 

 

3. Hur tror ni att hyresmarknaden i köpcentrum kommer att utvecklas? 

 

4. Arbetar ni på att göra förändringar i kontrakten? 

 

5. Tror ni att e-handeln kommer påverka hyresmarknaden? 

 

6. Hur anser ni att omsättning ska definieras vid de omsättningsbaserade hyrorna? 

 

7. Tror ni att omsättningsbaserade hyror kommer minska, och att man istället 

använder sig av fasta hyror? 
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Bilaga 3 

 

Intervjufrågor till E-handelsexperten 

 

1. Hur kommer e-handeln att utvecklas? 

 

2. Är e-handeln en mogen försäljningskanal nu? 

 

3. Tror du e-handeln kommer att ta betydande marknadsandelar från den fysiska 

detaljhandeln? 

 

4. Tror posten att logistikbiten kan göras mer effektiv?  

 

5. Kommer e-handeln att öka snabbare om logistiken effektiviseras? 

  

6. Är det en ny marknad för posten? 

 

7. Tror du att butiker kommer att vilja ha lager i butik för att ha större tillgänglighet? 

 

 

 


