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Examensarbete 

 

Titel:    Förhandlingen – Av kommersiella hyresavtal 

Författare:   Mattias Dahlberg 

Institution:   Institutionen för Fastigheter och Byggande 

Mastersarbete nummer: 404 

Handledare:   Svante Mandell 

Nyckelord: Fastigheter, Förhandling, Kontor, Informationsasymmetri, 

asymmetrisk information, Kommersiella hyresavtal, Hyresgäst, 

Hyresvärd, Värde, Stockholm 

Upprättandet av kommersiella hyresavtal sker i stor utsträckning genom förhandling mellan de 

inblandade parterna. Detta arbete ger en inblick i hur hyresgäster och hyresvärdar resonerar före och 

under förhandlingen av avtalet. Arbetet är en kvalitativ studie som baseras på intervjuer med 

hyresgäster och hyresvärdar med god erfarenhet från marknaden för kommersiella kontorslokaler i 

Stockholm.  

Kontrakts- och förhandlingsteori är den huvudsakliga utgångspunkten för arbetet och den främsta 

problematiken inom ämnet relaterar till asymmetrisk information. Asymmetrisk information innebär 

att en part har mer information än den andre och kan på så vis få en starkare förhandlingsposition. 

Det finns metoder för att motverka fenomenet, bland annat genom att lägga resurser på att ta reda 

på mer information om exempelvis sin motpart (screening). Det finns också sätt att utnyttja 

informationsasymmetrin, exempelvis genom att skapa en positiv bild av sig själv (signaling). 

Resultatet från arbetet ger en unison bild av den problematik som finns på marknaden och de 

lösningar som hyresgäst och hyresvärd använder sig av för att förbättra förhandlingsstyrkan och 

villkoren i avtalet. Examensarbetet sker främst genom deduktion av teorin. Ur empirin presenteras 

också en bild av rådande marknadsförhållanden. 

Syfte 

Syftet är att identifiera de faktiska problemen i en hyresförhandling och hur hyresgäster och 

hyresvärdar går till väga för att tackla svårigheterna. Målet är också att få förståelse för hur 

hyresgäster och hyresvärdar värderar de olika villkoren i hyresavtalet och hur det påverkar 

förhandlingen. 

Frågeställningar 

- Förekommer asymmetrisk information vid förhandling av kommersiella hyresavtal? 

- I vilken utsträckning använder hyresvärdar och hyresgäster screening och signaling? 

- Hur värderar hyresvärd och hyresgäst de olika villkoren i det kommersiella hyresavtalet? 
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Metod 

Undersökningen är kvalitativ och består av intervjuer med utvalda representanter för hyresgäster 

och hyresvärdar verksamma i Stockholm. Personerna som intervjuats har valts ut med bakgrund av 

deras erfarenheter av förhandling av kommersiella hyresavtal. De har också valts ut för att skapa en 

blandning av hyresgäster med olika verksamhet och hyresvärdar med olika målsättningar i 

förvaltningen. Respondenterna har fått svara på hur de värderar villkoren i kontraktet som bygger 

grunderna för ett kommersiellt hyresavtal samt hur de använder signaling och screening.  

Avgränsning 

För att göra arbetet strukturerat och ge möjlighet till analys har en begränsning gjorts av det 

geografiska området för studien. Det geografiska området är Stockholm. Studien begränsar sig också 

till att endast röra kommersiella hyresavtal för kontor. 

Slutsatser 

- Problematiken kring asymmetrisk information är påtaglig vid förhandlingen av kommersiella 

hyresavtal i Stockholm. Hyresvärden har enligt både hyresgäst och hyresvärd ett övertag. Det 

främsta informationsgapet mellan parterna är marknadskännedom och 

förhandlingserfarenhet. 

- Screening används av både hyresgäst och hyresvärd, främst till att minimera risk och stärka 

förhandlingsförhållandet. 

- Signaling används av både hyresgäst och hyresvärd. Hyresgästerna arbetar generellt med sitt 

varumärke, men inte specifikt inför hyresförhandlingen. Hyresvärdens införsäljning och 

etablering av varumärke är desto mer inriktat på att möjliggöra affären, främst då hyresavtal 

är deras huvudsakliga inkomstkälla. 

- Hyresvärden utnyttjar till större grad hidden characteristics genom att inte visa upp sin sanna 

typ, de utger sig exempelvis för att inte kunna gå med på en viss hyra eller kontraktslängd, 

när de i själva verket kan göra det. Allt går att förhandla. 

 

Rekommendationer 

Något som vore intressant är att se hur den generella teorin förhåller sig till olika typer av lokaler. 

Något som skulle bredda bilden är att göra liknande studier inom andra grenar av kommersiella 

hyresavtal, så som för lagerlokaler eller hotell och se skillnaderna. 

Det vore även av intresse att se hur förhandlingen skiljer sig mellan länder. Detta skulle vara möjligt 

genom studier som är internationellt gränsöverskridande. 
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Abstract 

 

Titel:    The negotiation – of commercial lease agreements 

Author:    Mattias Dahlberg 

Institution:   Institutionen för Fastigheter och Byggande 

Master thesis number:  404 

Supervisor:   Svante Mandell 

Keywords: Real Estate, Negotiation, Office, Information asymmetry, Commercial 

lease agreement, Tenant, Landlord, Value, Stockholm 

 

The establishment of a commercial lease in Sweden is done through negotiation between the parties 

involved. This work provides insight into how tenants and landlords reason before and during 

negotiation of the lease. The work is a qualitative study based on interviews with tenants and 

landlords with extensive experience of the market for commercial office space in Stockholm. 

Contract and negotiation theory compose the framework for the paper and the main problem in the 

subject relates to asymmetric information. Asymmetric information means that one party has more 

information than the other, and can thus have a stronger negotiating position. There are methods to 

counter the phenomenon, for example by allocating resources to find out more information about 

the counterpart (screening). There are also ways to take advantage of information asymmetry, for 

instance by creating a positive image of oneself (signaling). 

The results give a clear picture of the problems that occur on the market and some solutions that 

tenants and landlords use to improve their bargaining power and the terms of the lease. The paper is 

done mainly through deduction of the theory. The empirical data also show the conditions of the 

current market. 

Purpose 

The aim is to identify the actual problems of a rent negotiation and how tenants and landlords go 

about tackling the difficulties. The goal is to gain understanding of how tenants and landlords 

evaluate the various terms of the lease and how it affects the negotiation. 

Research questions 

- Does asymmetric information occur when negotiating commercial lease? 

- To what extent do landlords and tenants use screening and signaling? 

- How do landlords and tenants value the various conditions in the commercial lease? 
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Method 

The study is qualitative and consists of interviews with selected representatives from both tenants 

and landlords operating in Stockholm. The people interviewed have been selected in light of their 

experience in the negotiation of commercial leases. They have also been selected to create a mix of 

tenants with different activities and landlords with the various objectives of management. 

Respondents were asked to respond on how they value the terms of the contract that builds the 

foundations of a commercial lease, and how they use the signaling and screening. 

Demarcation 

To create structure and make it possible to analyze the results, a limitation of the geographical scope 

of the study. The geographical area is Stockholm. The study also restricts itself to only touch the 

commercial lease for office. 

Conclusions 

- The problem of asymmetric information is apparent in the negotiation of commercial leases 

in Stockholm. According to both landlord and tenant, the landlord is the party with the 

upper hand in terms of information. The main information gaps between the parties are 

market knowledge and negotiation experience. 
- Screening is used by both tenants and landlords, primarily to minimize risk and strengthen 

the bargaining relationship. 
- Signaling is used by both tenant and landlord. Tenants generally work with their brand, but 

not specifically for the lease negotiation. The landlord is more focused on establishing their 

brand in order to enabling business. Something that is natural since the lease is their main 

source of income. 
- Hidden characteristics is used by the landlord at a greater extent than the tenant. This is 

often done by not showing their true nature. They claim, for example, to not be able to 

negotiate particular clauses, when in fact they can. Everything is negotiable. 

 

Recommendations 

It would be interesting to see how the general theory relate to other types of real estate. Something 

that would broaden the picture is doing similar studies in other types of commercial leases, such as 

industrial or hotel leases and see the differences. 

Another approach that would be interesting to see is how the negotiations differ between countries. 

This would be possible by studies that are internationally transboundary.  
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Förord 

Detta examensarbete har utförts vid institutionen för Fastigheter och Byggande på Kungliga Tekniska 
Högskolan och har en omfattning på 30 högskolepoäng. Arbetet är det sista momentet för 
masterprogrammet Real Estate & Construction Management. 
 
Resultatet från arbetet ger en ökad insikt i den problematik som uppstår vid förhandlingen av 
kommersiella hyresavtal. Arbetet ger också möjlighet att se en fördjupad bild av det rådande 
förhandlingsläget, vilka villkor som kan förhandlas och hur parterna hanterar sin motpart. Innehållet 
är intressant för de som är intresserade av kontraktsförhandling och gärna inom fastighetsbranschen. 
 
Under arbetets gång har jag haft stort stöd av min handledare Svante Mandell som är avdelningschef 
på avdelningen för Bygg- och Fastighetsekonomi på institutionen för Fastigheter och byggande. 
Svante har varit ett starkt bollplank med goda insikter och idéer. Ett stort tack till dig! 
 
Jag vill också tacka de personer som ställt upp på att bli intervjuade, Thomas Källström, Christer 
Jernberg, Marcus Skoglund, Ulrika Haglert, Thorsten Åsbjer, Henrik Egnell, Niklas Ternstål och Jesper 
Swedenborg. Ni har alla en bred kunskap och expertis inom förhandling och jag är glad att ni kunnat 
dela med er av denna på ett öppet och inspirerande vis. 
 
Jag passar även på att tacka Cushman & Wakefield, en av Sveriges största fastighet- och 
hyresgästrådgivare som har stöttat mig genom detta arbete. I samarbete med dem har jag kunnat 
dyka djupare in i ett ämnesområde som är högs aktuellt i vardagen för avdelningen Occupier 
Services, som erbjuder hyresgästrådgivning. Personliga tack till Johan Zachrisson, Bob Gustafsson och 
Karin Witalis som varit till stor hjälp under arbetets gång. 
 
Önskar er en intressant läsning, 
 
Mattias Dahlberg 
Stockholm, 9 dec -15 
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1. Bakgrund 
Det inledande avsnittet ger en bakgrund till varför detta arbete kom till, här beskrivs också syftet 

med arbetet, vilka avgränsningar som gjorts och en summering av kapitlen. 

Upprättandet av kommersiella hyresavtal sker i stor utsträckning genom förhandling mellan de 

inblandade parterna. Detta arbete ger en inblick i hur hyresgäster och hyresvärdar resonerar före och 

under förhandlingen av avtalet. 

Kontrakts- och förhandlingsteori är den huvudsakliga utgångspunkten för arbetet och den främsta 

problematiken inom ämnet relaterar till asymmetrisk information. Asymmetrisk information innebär 

att en part har mer information än den andre och kan på så vis få en starkare förhandlingsposition. 

Det finns metoder för att motverka systemet, bland annat genom att lägga resurser på att ta reda på 

mer information om exempelvis sin motpart (screening). Det finns också sätt att utnyttja 

informationsasymmetrin, exempelvis genom att skapa en positiv bild av sig själv (signaling). 

På marknaden för kommersiella hyresavtal i Stockholm finns många professionella företag som 

hanterar förhyrning av kontor. Hyresvärdar förhandlar med hyresgäster av olika slag. De hyresgäster 

som tar sig an förhandlingen har ofta inte aktiviteten som sin huvudsakliga syssla, något som kan 

tänkas ge hyresvärden ett övertag. Detta arbete tar reda på hur båda sidor resonerar i förhandlingen, 

hur de tänker strategiskt och vad de värderar högt och lågt i avtalets innehåll. 

Syfte 
Syftet är att identifiera de faktiska problemen i en hyresförhandling och hur hyresgäster och 

hyresvärdar går till väga för att tackla svårigheterna. Arbetet ämnar också att ta reda på förekomsten 

av asymmetrisk information och till vilken förhandlingspart den är viktad. Målet är också att få 

förståelse för hur hyresgäster och hyresvärdar värderar de olika villkoren i hyresavtalet och hur det 

påverkar förhandlingen.  

Avgränsning 
En avgränsning har varit avgörande för att göra arbetet strukturerat och ge möjlighet till analys. 

Avgränsningar har gjorts av det geografiska området och typen av avtal. Det geografiska området 

som valts är Stockholm. Studien begränsar sig också till att endast röra kommersiella hyresavtal för 

kontor. Andra kommersiella hyresavtal, exempelvis för industri eller retail, skiljer sig mycket från 

kontor.  

Kapitelförteckning 
Kapitel 1 – Inledande kapitel med bakgrund, syfte och avgränsning. 

Kapitel 2 – Metoden av kvalitativ studie beskrivs med fokus på intervjuerna. 

Kapitel 3 – Teoridel där problemet kring assymetrisk information tas upp tillsammans med tidigare 

studier inom ämnet och förhandlingsteori. 

Kapitel 4 – Historia och vetande kring juridiken bakom svenska hyresavtal. 

Kapitel 5 – En genomgång av det rådande läget på Stockholms fastighetsmarknad. 

Kapitel 6 – Sammanfattning av de nyckelvillkor som används i svenska kommersiella hyresavtal. 

Kapitel 7 – Resultatet från intervjuerna. 

Kapitel 8 – Slutsats och rekommendationer där frågeställningen besvaras.  
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2. Metod 
I avsnittet för metod presenteras tillvägagångssättet som har använts för arbetet. Här finns även en 

reflektion kring resultatets tillförlitlighet. 

Undersökningsansats 
Arbetets grund är baserad på kontraktsteoretisk litteratur som applicerats på förhandlingen av 

kommersiella hyresavtal. Applikationen innebär att även en juridisk och marknadsmässig teoretisk 

grund varit nödvändig för att förklara de förhållanden som råder på den avgränsade marknaden. 

Materialet som ligger till grund för juridik och marknad baseras på litteratur samt intervjuer med 

experter inom området.  

Materialet för empirin tar form av primärdata från intervjuer med representanter från både 

hyresvärd- och hyresgästsidan. Empirin hänförs främst genom deduktion (Patel & Davidson, 2011) av 

teorin men ger även en bild av det rådande marknadsläget. Det innebär att resultatet från 

intervjuerna analyseras i ljuset av den teoretiska grunden men också speglar respondenternas bild av 

den rådande marknadssituationen. 

Val av metod 
Arbetet har som syfte att ta reda på vad som driver förhandlingen av kommersiella hyreskontrakt av 

kontor på Stockholms kontorsmarknad. Valet att använda kontraktsteori blev därför en naturlig bas. 

Då hyreskontrakt för kontor har en tämligen specifik karaktär finns även behov att redogöra den 

juridik som styr villkoren. Avgränsningen till Stockholms marknad för kontor gav upphov till en 

kortare beskrivning av det rådande marknadsläget.  

Med dessa tre områden som grund kunde ett intervjudokument sammanställas med frågor som gav 

god struktur och möjlighet till värdefulla svar. Valet av de kvalitativa intervjuerna var motiverat 

genom att processen vid en förhandling sällan dokumenteras och på så vis blir mycket svåra att 

kvantifiera. 

Litteraturstudie 
För att finna teorierna som kan kopplas till undersökningsämnet har en litteraturstudie genomförts. 

Teorin har baserats till stor del av litteratur i form av böcker, examensarbeten och artiklar. Materialet 

har tillhandahållits från Kungliga tekniska högskolans bibliotek, via artikeldatabaser och web-

baserade källor. 

En stor del av teorin bygger på asymmetrisk information, något som det finns många teoretiska 

studier kring. Det finns dock en begränsning av tidigare arbeten som gjorts på applicerade 

undersökningar där informations asymmetri har försökts påvisas. Speciellt svårt har det varit att hitta 

studier från den svenska fastighetsbranschen.   

Intervjuer 
De tillfrågade respondenterna har noga valts ut på grund av deras erfarenheter inom marknaden för 

kommersiella hyreskontrakt för kontor i Stockholm. Totalt har åtta personer deltagit, fyra av dem 

representerar hyresgästsidan och de fyra andra hyresvärden. I vissa fall har respondenterna även 

efterenhet från att representera den motsatta rollen, något som breddar förståelsen för 

förhandlingsprocessen.  
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Intervjuerna har skett genom personliga möten, med undantag för en intervju som gjordes via 

telefon. Respondenterna har blivit informerade om att de inte kommer att bli citerade personligen. 

Intervjuerna har pågått i ungefär en timme vardera, där svaren från respondenterna skrevs ned som 

anteckningar för att samma dag bli omskrivna till utförligare texter på en dator. Intervjuerna skedde 

under 2015 mellan Augusti och September.  

De intervjuade presenteras personligen för att kunna validera det resultat som intervjuerna har 

inbringat. De citeras alltså inte personligen, istället hänvisar empirin till uttalanden från antingen 

hyresgäst eller hyresvärd. På grund av karaktären av detta arbete, där svaren kan vara känsliga ur 

affärssynpunkt, har detta blivit nödvändigt. 

Respondenter – Hyresgäster 
 
Thomas Källström – Director, Occupier Services, Cushman & Wakefield  

Thomas jobbar som hyresgästrådgivare och har varit i fastighetsbranschen i över 20 år. De första tio 

åren var i form av fastighetsägare. Thomas har förhandlat hyresavtal för flera stora företag i 

Stockholm, bland annat Telia, Bombardier och Svenska spel. 

Christer Jernberg – F.d. VD, Linkon 

Christer har lång erfarenhet av företagsledning och har i samband med arbetet förhandlat flera avtal, 

däribland avtalen för verksamhetens kontor. Christer har erfarenhet av förhandling av nya lokaler 

såväl som omförhandling. 

Marcus Skoglund – VD, Svevia Fastighet 

Marcus har tio års erfarenhet från fastighetsbranschen och har jobbat på både hyresvärd- och 

hyresgästsidan. Han var tidigare fastighetschef på Vasakronan och har i och med den erfarenheten 

samt sin nuvarande position ansvarat för otaliga hyreskontraktsförhandlingar. 

Ulrica Haglert – Head of Real Estate Operations Sweden – L M Ericsson 

Ulrika har 15 års erfarenhet av fastighetsbranschen och har arbetat på båda sidor av 

förhandlingsbordet. Hon jobbade 10 år för Vasakronan där hon har haft rollen som uthyrare, 

fastighetschef och senast affärsområdeschef. Ulrika har förhandlat mängder av hyresavtal för 

fastigheter i Stockholm. 

Respondenter – Hyresvärdar 
 
Thorsten Åsbjer, Senior Vice President, Balder 

Thorsten har en bakgrund som arkitekt och många års erfarenhet inom fastighetsbranschen. Han 

Slutade som vVD på Humlegården för att gå i pension men rekryterades nyligen åter till Balder. 

Thorsten har mycket stor erfarenhet av förhandling av kommersiella hyresavtal i Stockholm. 

Henrik Egnell – Head of Leasing, Hufvudstaden 

Henrik har tio års erfarenhet från fastighetsbranschen och har arbetat mycket inom retail. Han har 

tidigare även jobbat på hyresgästsidan som rådgivare. Henrik har genom åren förhandlat ett stort 

antal hyreskontrakt. 
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Niklas Ternstål – Marknadsområdeschef Arenastaden, Fabege 

Niklas har över tio års erfarenhet av fastighetsbranschen och har arbetat med både 

hyresgästrådgivning och som hyresvärd. Innan Niklas tillträdde sin nuvarande tjänst var han 

uthyrningschef på AMF Fastigheter. Niklas har förhandlat kommersiella hyresavtal under hela sitt 

yrkesverksamma liv. 

Jesper Swedenborg – Head of Leasing, Vasakronan 

Jesper har varit verksam inom fastighetsbranschen i 10 år och har lång erfarenhet av förhandling av 

kommersiella hyresavtal. Han har hela tiden arbetat i form av hyresvärd och är sedan tre år tillbaka 

uthyrningschef på Vasakronan. 

Reliabilitet & internkritik 
God reliabilitet uppfylls genom ett resultat som kan användas på ett givande sätt. (Eriksson & 

Wiedersheim, 2006) De personer som är med i intervjuerna har mycket erfarenhet och goda 

kunskaper inom ämnet, vilket ökar reliabiliteten av resultatet. Intervjuerna har också tagit en 

strukturerad form där varje respondent har fått ett förberedande dokument där intervjuns struktur 

beskrivs och ur vilket perspektiv de svaranden ska utgå från när de svarar på frågorna. Det 

förberedande dokumentet finns att återse i appendix, bilaga 1. 

Intervjuerna ger utrymme för att respondenterna kan förvränga verkligheten genom försköning eller 

utelämnande, detta är något som bör och har tagits i beaktning. Detta kan även vara till följd av att 

informationen är känslig ur affärssynpunkt. För att kunna handskas med detta blir inte 

respondenterna citerade personligen, något som bör öka möjligheten till ärliga svar.  

Intervjuerna har av affärsmässiga skäl inte spelats in, materialet består istället av anteckningar från 

intervjutillfällena. Det finns risk att resultatet kan ha påverkats av den mänskliga faktorn under 

intervjuerna. Detta problem har tagits i beaktan och anteckningarna från intervjutillfället har under 

samma dag omvandlats till längre utvecklade texter. 
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3. Teori 
 

Kontraktsteori 
Ett kontrakt är ett avtal mellan en köpare och en säljare, vilket leder till de teorier som finns hos en 

konsument och dess beteende. Efter att ha skapat en förståelse för hur konsumenten tänker och 

agerar kan vi titta på interaktionen mellan avtalsparterna. En stor del av problematiken kring 

kontraktsskrivning ligger i den information som parterna innehar. I detta kapitel utforskas 

problematiken och dess möjliga lösningar. 

Konsumentteori 
Inom mikroekonomi är ett fundamentalt antagande för konsumenten att denne agerar rationellt för 

att optimera nyttan av den behovstillfredsställelse som en viss kombination av varor och tjänster 

inbringar. Varje individ har olika preferenser vilken typ av kombination som ger optimal nytta.  

Figur 1 visar vilka olika kombinationer av två variabler en individ kan välja för att uppnå samma nytta. 

Det går även att applicera detta på hur en hyresgäst värderar lokaler, exempelvis en avvägning på 

lokalens standard och dess läge. I figuren finns lokal A som ger en hög standard men sämre läge. 

Lokal B har Bättre läge men sämre standard, de två lokalerna skiljer sig åt. Båda lokalerna har 

däremot samma upplevda nytta för individen, men av olika kombinationer av variablerna. Lokal C har 

istället både bra läge och bra standard och indikerar att nyttan är högre än både lokal A och B. 

Lutningen på kurvan representerar den marginella substitutionskvoten mellan de olika valen.  

 

Figur 1: Indifferenskurva – Skick och Läge 

Indifferenskurvan kan även tillämpas med en budgetrestriktion. För att kunna hitta den maximala 

nyttan lägger vi kurvorna i förhållande till varandra, där indifferenskurvan tangerar 

budgetrestriktionen återspeglas kombinationen med maximal nytta.  
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En indifferenskurva kan även representera en mängd olika kombinationer av hyreskontrakt där olika 

varianter ger samma nytta. Vid en kontraktsförhandling skulle alltså parterna hitta ett kontrakt där 

samtliga parter optimerar sin nytta. Detta är dock väldigt svårt att uppnå, mycket på grund av 

ofullständig information. Om vi ser ett kontraktsförhållande med fullständig information där parterna 

har total förståelse för varandra, marknaden och möjliga framtida scenarion skulle det möjliggöra 

Pareto effektivitet; ett kontrakt där det inte längre är möjligt att förbättra för någon av 

kontraktsparterna utan att försämra för den andre. Även med den möjligheten skulle det bli ett 

otroligt omfattande dokument som skulle vara dyrt att ta fram. Det finns tydliga begränsningar i form 

av information, tid och resurser.  

Uppsättningen av information som parterna som ingår avtal bär på är inte bara ofullständig utan 

många gånger också ojämnt fördelad mellan dem, något som leder till att förhandlingen blir 

påverkad. 

Asymmetrisk information 
Symmetrisk information mellan två kontraktsparter innebär att de har samma information som kan 

appliceras för den överenskommelse som ska ske. Kunskap som är allmänt känd är rimligtvis något 

som de båda anskaffar sig inför förhandlingen men någon av parterna har ofta ett övertag med 

applicerad kunskap om exempelvis marknaden eller produkten som det avtalas kring. Inom 

kontraktsteori finner vi asymmetrisk information i olika stadier av ett kontrakts existens. Det 

förekommer innan kontraktet är påskrivet samt efter att kontraktet är i kraft. Detta arbete kommer 

fokusera på tiden innan kontraktet är skrivet samt under förhandlingen. 

Ett klassiskt exempel av asymmetrisk information kom 1970 av ekonomen George Akerlov som 

använde marknaden för begagnade bilar som exempel. Han granskade svårigheten att veta vilken 

kvalitet en begagnad bil har. Säljaren av en begagnad bil, som använt den, har genom erfarenhet 

skapat sig förståelse för hur god kvalitet bilen har. Köparen har inte samma information och kan 

endast förlita sig på sin generella kunskap om bilar samt det säljaren väljer att avslöja. Kontentan är 

att marknaden kommer att gynna säljaren som har övertaget av relevant information i samband med 

transaktionen. Detta innebär i sin tur att köparna kommer bjuda lägre för bilarna i och med risken att 

köpa en “lemon” som Akerlov kallade dem. Säljare med god kvalitet på sina begagnade bilar kan nu 

inte sälja dem till sitt verkliga värde. När säljare med bilar av god kvalitet inte längre får sina bilar 

sålda är det endast lemons kvar. När köparna börjar inse att marknaden endast består av lemons är 

de inte längre villiga att handla och marknaden kollapsar. (Akerlof, 1970)  

Det är inte bara inom marknaden för bilar som informationsasymmetri har betydelse, det återfinns 

även i fastighetsbranschen. Ett exempel kommer från en studie i USA och marknaden för 

kommersiella fastigheter. Författarna undersöker variansen på taxeringsvärden i en 

regressionsmodell. Studien visar att det finns bevis på informationsasymmetri då priserna blir 

påverkade av variabler där asymmetrisk information är närvarande. De kommer även fram till att 

köpare av fastigheterna löser problemet genom att köpa fastigheter med lång ekonomisk historik och 

undviker att köpa av mäklare med goda kunskaper om marknaden. (Garmaise & Moskowitz, 2004)  

Appliceras tanken kring asymmetrisk information på förhandlingen av ett hyreskontrakt finner vi 

flera aspekter där problemet uppstår. I förhållandet mellan hyresgäst och hyresvärd är det ofta så att 

hyresvärden har ett informationsövertag när det gäller både lokal, byggnad, avtalsskrivning och 

marknadsmässiga hyror och villkor. En lösning på problemet inom kommersiella lokalfrågor har varit 

att hyresgästen anlitar en sakkunnig representant som utför bland annat sökning av lokal och 
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hyresförhandling. Att jämna ut den informationsmässiga balansen har visat sig vara populärt, något 

som kan ses i hela Norden genom den växande efterfrågan på tjänsten. (Hörlin, 2011) 

Den dolda informationen behöver nödvändigtvis inte endast omfatta själva lokalen, utan kan även 

illustrera vilken karaktär motparten är och vilka preferenser som styr riskbenägenhet, 

leveransförmåga och agerande. Både hyresgästen och hyresvärden innehar informationen gällande 

det egna företagets verksamhet och förmågor, något som båda parter behöver ta i beaktning innan 

avtal ingås. När det gäller svensk hyresrätt, som till stor del är skyddande för hyresgästen, blir detta 

problem något mer omfattande för hyresvärden. 

Hidden characteristics 
Anta att det finns två typer av hyresgäster som söker lokaler. En av hyresgästerna föredrar att sitta 

på ett centralt läge och är villig att betala för det, den andra hyresgästen föredrar också att sitta 

centralt, men är inte lika betalningsvillig. Låt oss också säga att båda dessa två hyresgäster är väldigt 

attraktiva och hyresvärden vill gärna ha dem båda som hyresgäster. Hyresvärden har en portfölj med 

fastigheter och i de lokaler som passar hyresgästernas behov ytmässigt. Figur 2 visar 

indifferenskurvan för hyresgästerna där läge och kostnad ställs mot varandra. Hyresgäst 1 (HG1) har 

en indifferenskurva som indikerar en större betalningsvilja för ett bra läge än hyresgäst 2 (HG2).  

  

Figur 2: Indifferenskurva – Hidden characteristics 

Hyresgästerna vill betala så lite som möjligt och vill därför inte berätta för hyresvärden hur mycket de 

faktiskt är villiga att betala. Hyresgäst 1 kommer att agera som om den hade samma preferenser som 

hyresgäst 2 för att få hyresvärden att erbjuda en billigare hyra. Hyresvärden vill optimera de 

hyreskontrakt som skrivs och detta skulle kunna ske problemfritt om karaktärsdragen hos 

hyresgästerna var kända. Då hyresgästernas typ inte är i hyresvärdens kännedom finns några olika 

möjliga försök att lösa problemet. 

 Om hyresvärden erbjuder båda hyresgästerna ett kontrakt med den högre hyran kommer 

endast en att flytta in.  
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 Om hyresvärden erbjuder båda ett kontrakt med den lägre hyran får hyresvärden båda 

hyresgästerna, men går miste om möjligheten att få den högre hyran. 

Eftersom hyresvärden inte vet hyresgästernas typ, behöver de skapa en lösning där den sanna typen 

av hyresgäst framträder. Preferenserna hos en hyresgäst kan gälla många fler saker än flexibilitet av 

inflyttning. Det kan även vara flera saker inom kontraktet som spelar in, exempelvis graden av 

hyresgästanpassning, storleken på bankgaranti eller underhållsansvar. En möjlighet att bättre ta reda 

på vilken typ hyresgästen är och vilka preferenser som styr är att erbjuda mer än ett kontrakt. 

Meny av kontrakt och förhandling 
Istället för att hyresvärden ger hyresgästerna ett förslag så får de istället välja mellan två olika 

kontrakt. Ett kontrakt har en högre hyra och gäller den lokal som har bättre läge, det andra 

kontraktet gäller en lokal i ett sämre läge med lägre hyra. För att lösa problemet optimalt enligt 

teorin behöver det dyra kontraktet vara strax under betalningsviljan för hyresgäst 1 och det billigare 

kontraktet ska ligga där indifferenskurvorna korsar. Genom att erbjuda flera kontrakt kommer den 

sanna typen att avslöjas och hyresvärden möjliggör optimering av hyresintäkterna. 

 

Figur 3: Indifferenskurva – Hidden characteristics och Menu of contracts  

Detta exempel ämnar visa på idén kring hidden characteristics och en potentiell lösning på 

problemet. En av de viktiga sakerna att ta med sig från detta är att det krävs resurser från 

hyresvärdens sida för att avslöja den sanna karaktären hos hyresgästerna. 

När det gäller kontraktsförhandling av kommersiella hyreskontrakt börjar ofta processen med att 

hyresvärden tar fram ett kontraktsutkast som sedan förhandlas. Det som sker under förhandlingen är 

att flera olika typer av kontrakt läggs fram och diskuteras för att slutligen hitta ett kontrakt som 

hyresgäst och hyresvärd kommer överens om. Under förhandlingen får båda parterna mer och mer 

information om den andres preferenser och kan använda detta till sin fördel under förhandlingen. 
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Screening 
Vid en förhandling är det avgörande för de inblandade att förstå vem de förhandlar mot. Screening är 

det undersökande arbete som krävs för att granska motparten för att ta reda på mer om den. Det är 

alltså ett verktyg för att jämna ut informationsassymetrin mellan parterna. (Henrikse, 2003) Ett 

vanligt exempel är när någon tar ett lån i en bank. Banken ser till att ta reda på bland annat 

personens ekonomiska situation och tidigare betalningsanmärkningar. Kostnaden för detta är 

befogad genom den risk som det innebär att vara långivare och låna till fel person. Samma sak gäller 

vid tecknande av ett hyresavtal. Hyresvärden kreditprövar hyresgästen för att försäkra sig om 

betalningsförmågan. Andra typer av screening kan innefatta hyresgästens tidigare kontraktslängder, 

hur de skött sig under tidigare kontraktsförhållande eller vilken typ av verksamhet som kommer att 

ta plats i lokalen. 

Signalering 
För att skapa bra förutsättningar för sig själv i en förhandling är ett avgörande moment att signalera 

sina affärsmässiga egenskaper, vilken typ av motpart man är. Det gäller både för hyresgästen och 

hyresvärden. Den avtalspart som har goda egenskaper måste övertyga sin motpart att hens 

karaktärsdrag är goda, det kan åstadkommas genom signalering. Det krävs resurser för att ge 

motparten den dolda informationen som kan visa på dessa goda karaktärsdrag. (Henrikse, 2003) Ser 

vi tillbaka på Akerlovs exempel med lemons på bilmarknaden så var en lösning för försäljarna att 

utfärda garantier för att visa att de sålde bra produkter. Garantier är en kostnad för säljaren men 

signalerar för köparna att de har att göra med en typ av köpare som de kan lita på.  

För både hyresgäst och hyresvärd kan saker som långsiktig ekonomisk stabilitet, affärsetik eller ett 

starkt varumärke vara till fördel att signalera inför och under en förhandling. På den svenska 

fastighetsmarknaden, som är förhållandevis liten, blir det viktigt att ha ett gott rykte. 

Modell för förhandling 
En förhandling är enligt Nationalencyklopedin en: “överläggning i syfte att nå överenskommelse av 

kompromisstyp” (Nationalencyklopedin, 2015). Några saker utmärker meningen, bland annat att 

syftet är att nå en överenskommelse och att parterna ska vara inställda på att kompromissa. Att 

syftet är att nå en överenskommelse kan låta trivialt, men detta innebär i sin tur att båda parterna 

bör få större nytta av att ingå i samarbetet än att lämnas utan avtal. Det spelar stor roll för villigheten 

att kompromissa med motparten, att både ge och ta. 

En välkänd modell för förhandling är Nash’s Model of Bargaining. Den ska få utgöra utgångspunkt för 

att få förståelse för problematik och lösningar för att nå en överenskommelse. 

Nash ställde upp problemet på följande sätt: 

- Två förhandlare ska komma fram till en uppgörelse U. Reglerna säger att om de kommer 

fram till en uppgörelse med villkoren a inom U, då blir resultatet a. Om de inte kommer 

överens blir det ingen uppgörelse och d blir resultatet. 

- Med dessa regler kan båda förhandlare lägga in veto emot alla uppgörelser förutom d. 

- Låt u1 och u2 bli nyttofunktionerna som representerar preferenserna hos förhandlare 1 och 

2. 

- Låt S vara möjliga utgångar av nytta vid en uppgörelse: S = [ x=(u1(a), u2(a)) | a inom A] 

- Låt också d vara nyttan när en uppgörelse inte sker: d = (u1(d), u2(d)) 



Svenska hyreskontrakt 

 

18 

- Hypotesen om fullständig information innebär att om (S,d) är kända för båda förhandlare har 

de all information nödvändig för att komma till en uppgörelse. 

Detta innebär att funktionen för en lösning blir f :[(S,d)] → R. Där R är resultatet. (Nash, 1950) 

Experiment presenterades av andra ekonomer (Roth & Murnighan, 1982) för att hitta en lösning på 

problemet med hjälp av ett binärt lotteri. Lotterna skulle fördelas mellan de två förhandlingsparterna 

och de måste under en bestämd tid komma fram till hur många lotter som varje förhandlingspart 

skulle få. Om de inte var överens fick ingen några lotter. Om vi antar att båda förhandlare är 

vinstoptimerande så skulle det innebära att lotterna teoretiskt skulle bli fördelade 50-50, alltså att 

varje förhandlare skulle få hälften av lotterna. 

När experimenten utfördes så blev resultatet att lotterna i de flesta fall delades lika mellan 

förhandlarna. Sedan ändrades en aspekt i spelet som var att vinsten från lotterna inte längre gav 

samma utdelning för förhandlare 1 och 2. Det blev också känt för båda parter hur vinstmöjligheterna 

såg ut. Förhandlare 1 hade en högre vinst än förhandlare 2. När denna information var tillgänglig så 

blev fördelningen inte längre 50-50 utan förhandlare 1 fick färre lotter än förhandlare 2, som nu 

krävde fler lotter för att kompensera för det förväntade utfallet av lotterivinsterna. (Roth & 

Murnighan, 1982) 

Vad som är märkbart är att om parterna vet vad den andra tjänar på överenskommelsen kommer de 

agera annorlunda i förhandlingen. Att ha vetskapen om vilket värde kontraktet har för motparten 

stärker förhandlingssituationen. Det kan göra att definitionen av ett rättvist avtal ändras. I praktiken 

för ett hyreskontrakt är det många faktorer som kan representera värde, där många av dem är 

väldigt svåra att monetarisera. 

Ett exempel från verkligheten kan vara försäljningen av en fastighet. Låt oss säga att säljaren äger en 

stor obebyggd fastighet i anslutning till en gammal industripark i ett centralt läge. En köpare erbjuder 

säljaren något som kan tänkas vara något högre än marknadsvärde för industrimark, säljaren är nöjd 

men undrar varför köparen var så ivrig till köp. Det köparen har planerat är att driva linjen för ett nytt 

bostads/kontors-projekt, något som skulle få värdet för fastigheten att öka avsevärt. Köparen har 

också goda kontakter och resurser för att få igenom projektet.  

Även om säljaren inte själv kan utveckla fastigheten skulle denna information ha betydelse för vilket 

pris som denne vill sälja för. För att likna det med experimentet med lotterna. Om säljaren vet den 

möjliga vinsten för köparen, så påverkar det synen av en jämlik fördelning av den potentiella vinsten. 

4. Svenska hyreskontrakt 
Detta avsnitt ämnar att ge större förståelse för kommersiella hyresavtal i Sverige och vilken juridisk 

grund de vilar på. Här redogörs även kring de standardkontrakt som är vanligast på marknaden och 

hur de tas fram. Till sist presenteras en översikt av de nuvarande marknadsförhållanden som råder 

på hyresmarknaden för kommersiella kontorslokaler i Stockholm.  

Hyreslagen 
Hyreslagen är en del av jordabalken och återfinns i det tolfte kapitlet. För att ett hyreskontrakt ska 

vara giltigt i Sverige behöver det följa innehållskravet i 1 § 1 stycket i hyreslagen.  Lagen är anpassad 

efter vilken typ av hyresgäst och vilket ändamål som lokalen ska användas till. Reglerna som styr 

förhållandet mellan hyresvärd och privat hyresgäst, speciellt lokaler som avser bostad, är av social 
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karaktär. Det innebär att reglerna är skrivna för att skydda privatpersonen. När uthyrningen sker till 

juridiska personer är skyddet inte lika omfattande, men fortfarande till hyresgästens fördel. 

Hyreslagen har inget formkrav på överenskommelser att hyra lokaler, det innebär att muntliga avtal 

är giltiga. Eftersom ett hyreskontrakt kan innehålla många bestämmelser och bli relativt komplexa är 

muntliga avtal sällsynta, det konventionella är att upprätta ett skriftligt avtal. Det kan dock vara värt 

att minnas att muntliga överenskommelser är vanligt förekommande vid sidan av kontraktet, dessa 

blir en del av avtalet och är bindande trots att det kan ske utan avsikt. 

I de fall där hyreskontraktet inte tar upp förhållningssättet kring en potentiell tvist är det 

bestämmelserna i hyreslagen som ska hjälpa till att reglera utfallet. Många bestämmelser i 

hyreslagen är dispositiva. Det innebär att det är möjligt att kringgå de bestämmelser som är skrivna i 

lagen genom att lägga till eget komponerade bestämmelser för uthyrningen. (Renqvist, 2011) 

För kommersiella lokaler är det idag vanligt att fastighetsägaren (ibland hyresgästen) använder ett 

standardavtal som de inleder förhandlingarna med. Det standardiserade avtalet har sedan en bilaga 

med särskilda bestämmelser som täcker mer omfattande rättigheter eller åtaganden från de 

inblandande parterna. 

Standardavtal 
Standardavtal är ett avtal där villkoren är upprättade på förhand, de kan användas vid 

avtalsförhållanden som är liknande i upplägg. Det gäller alltså vid uthyrning, där många av 

förhållningsreglerna är desamma oavsett vilka parterna är eller vilket objekt som hyrs ut. 

Ett standardavtal har i huvudsak två grundläggande funktioner, att förenkla förhandlingen samt att 

precisera rättsordningen. Genom en redan given struktur och formulering minskar den tid som 

parterna behöver lägga på förhandlingen. Det blir också enklare att tolka det upprättade avtalet när 

det är framtaget enligt gällande rätt. Bindande regler blir tydligare samtidigt som möjligheterna för 

bestämmelser av dispositiv rätt kan presenteras.  

Fastighetsägarna 
Idag fungerar organisationen Fastighetsägarna som ett stöd till fastighetsägare i Sverige. De har i 

dagsläget 17000 medlemmar som främst består av fastighetsägare, samt en hel del 

bostadsrättsföreningar. De privata fastighetsägarna som är medlemmar äger tillsammans cirka 80 % 

av alla kommersiella lokaler i Sverige. Verksamheten är indelad i fyra verksamhetsområden: 

- Näringspolitik och opinionsbildning 

- Kompetensutveckling 

- Kommunikation  

- Medlemsservice 

 

Medlemsservice är området där tjänsten för fastighetsrelaterade juridiska dokument tas fram. 

Tjänsten för dokumenthantering är inte direkt kopplat till de medlemmar som är med i föreningen 

men används av många medlemmar. Varje år används ca 150000 stycken avtal från 

dokumenttjänsten. (Fastighetsägarna, 2015) Det avtal som är främst förekommande vid uthyrning av 

kommersiella lokaler är dokumentet “12 B - Hyreskontrakt för lokal”. (Victorin, 2002) 

Standardavtalen har tagits fram tillsammans med bland annat Svensk handel, Visita och SABO. De 

första standardavtalen kom 1960, det var avtal för bostäder och organisationen fungerade främst 
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som en motvikt mot hyresgästföreningen. På 90-talet kompletterades utbudet med standardavtal för 

kommersiella lokaler. Dessa avtal reviderades noga under 2008 då de uppdaterades för att spegla 

gällande lag. Revideringen gav även upphov till nya bilagor samt översättning till engelska. (Zidén, 

2015) 

Framtagandet av dokumenten sker alltså tillsammans med näringslivets parter, detta för att tidigt 

kunna stävja de konflikter som kan uppstå i individuella kontrakt. Då framtagning och det 

kontinuerliga juridiska arbetet är kunskapskrävande har fastighetsägarna 45 jurister inom 

organisationen. När ett nytt dokument ska tas fram så finns höga krav på förankring. En 

referensgrupp sätts ihop som jobbar tillsammans. När ett utkast finns färdigt remitteras det både 

internt inom organisationen och även externt, till exempel genom experter från näringsliv eller den 

akademiska världen. 

Fastighetsägarnas jurister kan även agera som experter för rättsutlåtande i hyresnämnden. Det kan 

vara exempelvis vid tvister där avsikten med klausulen i fråga klargörs för att ge stöd till dess 

funktion. (Zidén, 2015)  

5. Stockholms fastighetsmarknad 
Stockholm är Sveriges största stad med dryga 900 000 

invånare. Det är också Stockholmsregionen som svarar för 

omkring 45% (Stockholm Business Region, 2014) av hela 

Sveriges BNP vilket gör staden till ett nav för det svenska 

näringslivet. Men det är inte bara svenska företag som huserar 

i huvudstaden. År 2009 rankade Stockholm 8:a av de städerna 

i världen med flest globala huvudkontor. Av de företag som 

har nordiska huvudkontor väljer hälften av företagen att 

lokalisera sig i Stockholm. (Stockholms Handelskammare, 

2014) 

Detta arbete är avgränsat till att studera de förhållanden som 

gäller kommersiella hyreskontrakt av kontor i Stockholm. 

Respondenterna som varit med har verkat i Stockholm, dels i 

Central Business District (CBD) och innerstaden, men även i 

närförorterna. För att få en bild av dessa marknader följer en 

karta samt statistik över topphyror. 
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Definition av CBD och Stockholms Innerstad (SEPREF, 2012) 

Efterfrågan / Utbud 
Efterfrågan för kontorslokaler i Stockholm har legat på en konstant hög nivå under de senaste åren. 

De områden som är mest populära är CBD, Södermalm och Solna. Många stora kontrakt har signerats 

under den senaste tiden och den fortsatt höga efterfrågan på lokaler i bra lägen, speciellt i närhet till 

kommunikationer, kommer att påverka priserna uppåt. Bland de traditionella 

innerstadshyresgästerna är det fortfarande CBD som sannolikt är mest attraktivt för att attrahera den 

bästa personalen. (Cushman & Wakefield, 2015) 

Nyproduktion 
Under 2014 var det relativt få nya ytor som blev färdigställda, totalt endast 55 000 kvadratmeter. Det 

väntas kompenseras med 2015 års prognostiserade färdigställande av 187 000 kvadratmeter till 

marknaden. Det långsiktiga genomsnittet brukar ligga omkring 100 000 kvadratmeter. (Cushman & 

Wakefield, 2015) 

Vakansgrad 
Vakansgraden i Stor-Stockholm är just nu 11 %. Den större delen av dessa fastigheter är äldre och 

ligger i mindre attraktiva områden. Inom CBD ligger vakansgraden på strax över 4 %. (Cushman & 

Wakefield, 2015) 
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6. Nyckelvillkor 
Det följande avsnittet kommer att hantera de nyckelvillkor som finns med i ett standardavtal för 

kontor och dess särskilda bestämmelser. Varje villkor kommer att belysas genom att se till dess 

funktion och påverkan på både hyresvärd och hyresgäst. Att reflektera över den påverkan som 

villkoren har på parternas organisationer ger en uppfattning om varför den är mer eller mindre viktig 

samt hur den kan tänkas hanteras i förhandlingen.  

Nyckelvillkoren fungerar som bas för intervjuerna och är även strukturen för empirin som 

presenteras senare i arbetet.  

1. Bashyra 
Hyran är den största kostnaden inom kontraktet och representerar den motprestation som 

krävs för att få tillgång till lokalen. Bashyran är oftast uttryckt på årsbasis och exkluderar 

andra tillägg så som värme, kyla eller vatten. Ibland ingår tilläggen i hyran.  

Den vanligaste tvisten som kommer upp i hyresnämnden gäller hyran. (Renqvist, 2011) Det 

sker vanligtvis när hyresvärd eller hyresgäst har sagt upp kontraktet för villkorsändring och 

de angivna villkoren inte anses skäliga. 

Enligt forskning är kostnaden för personal den största och lokalerna utgör ungefär en 

fjärdedel av dessa.  (Haynes, 2007) Beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs så 

brukar kostnaden för lokalen vara åtminstone topp tre av företagets största utgiftsposter.  

2. Kontraktslängd 
Hyreskontrakt för kontor i Stockholm har ofta en kontraktslängd som är bestämd till mellan 

3-5 år, vid nyproduktion kan kontraktslängden öka ytterligare. Kontraktslängden är 

avgörande för flera andra saker, bland annat går det inte att ha indexerad hyra i det fall 

kontraktet löper på en kortare period än 3 år. Längden på kontraktet har också påverkan på 

uppsägningstiden. 

3. Uppsägningstid 
Uppsägningstiden är perioden mellan senaste dagen för uppsägning och datumet för 

kontraktets slut. För att en uppsägning ska vara giltig behöver den göras innan sista dag för 

uppsägning. Uppsägningstiden beskrivs ofta i månader och innebär vid ett tidsbestämt 

kontrakt att uppsägningen ska ske exempelvis 9 månader innan kontraktet löper ut. 

Uppsägningstid på hyreskontrakt som löper mellan 3-5 år brukar normalt vara 9 eller 12 

månader. 

En skyddande bestämmelse i hyreslagen styr också att uppsägningstiden för en hyresgäst har 

minimikrav som beror på kontraktets längd. Det är möjligt för hyresgäst och hyresvärd att ha 

olika uppsägningstider. Det är dock endast möjligt att hyresgästen har kortare 

uppsägningstid än hyresvärden, det går däremot inte att hyresvärden får samma privilegium. 

(Victorin, 2002) 

4. Indexering av hyra 
Vid en kontraktslängd som är 3 år eller längre är det möjligt att tillämpa indexering av hyran. 

Detta är flitigt utnyttjat från fastighetsägarnas sida och vanligaste indexeringen sker via 
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Konsumentprisindex (KPI). Avstämningen sker vanligen årsvis men det förekommer även 

kvartalsvis reglering av indextillägget. Kostnader för exempelvis värme och kyla kan också 

indexeras, då används ibland index specifikt för bränsle.  

  

Figur 4: Förändring av KPI Oktober 2004 – 2014. (SCB, 2015) 

Om kontraktet är kortare än 3 år får det inte indexeras. Det går däremot att använda sig av 

en fast ökning av bashyran, något som löser problemet för hyresvärden vid kortare kontrakt. 

Höjningen är normalt sett 2 %, vilket återspeglar riksbankens inflationsmål (Riksbanken, 

2012). Figur 4 visar förändringen av KPI under en 10-årsperiod. Endast tre av tio år har index 

varit över 2%. 

5. Media  
De kostnader som brukar samlas under namnet media är vanligtvis värme, kyla, el, 

sophantering och dylikt. Många gånger är det hyresgästen som betalar för dessa saker utöver 

hyran. Det sker antingen oftast genom en schablonkostnad som gäller för hela huset i 

förhållande till hur mycket hyresgästen hyr. Ibland betalar hyresgästen enligt avräkning i 

slutet av exempelvis månaden eller året, vilket innebär att man betalar en typ av 

självkostnadspris.  

6. Hyresgästanpassning 
I samband med att ett nytt avtal tecknas eller ett avtal omförhandlas sker ofta anpassningar 

av lokalen för att tillgodose hyresgästens verksamhet. Hyresgästanpassningen kan 

specificeras på många olika sätt, som en del av hyresavtalet eller som en extern 

överenskommelse. Betalningen av hyresgästanpassningar kan ligga på både hyresgäst och 

hyresvärd. Om hyresvärden står för anpassning som går utöver det som anses vara 

marknadsmässigt vill de många gånger att det kompenseras genom en längre kontraktstid 

eller tilläggshyra. Omfattningen av anpassningen som hyresvärden bekostar är mycket 

beroende av konjunkturen och den lokala marknaden. I Stockholm exempelvis ingår ofta mer 

anpassning i hyran än på en mindre ort i Sverige. 

7. Rabatter 
Det finns flera olika typer av rabatter. De kan vara förknippade med kostnader som 

hyresgästen har i samband med flytten eller anpassningen. Då rabatten innefattar 
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anpassningen kan hyresvärden redovisa den som investeringsbidrag och lägga in den i 

budgeten för investeringen. På så vis undviker hyresvärden att hyran blir påverkad och i sin 

tur blir heller inte värdet på fastigheten påverkat. Rabatten kan även ta form igenom 

nedsättning av hyran, många gånger i form av hyresfria månader.  

8. Optioner för uppsägning/förlängning 
Optioner är möjligheter att ändra det grundläggande bestämmelserna i kontraktet. En vanlig 

option är vad som kallas “break-clause”. Det är möjligheten för hyresgästen att säga upp 

kontraktet för avflyttning i förtid, ofta förknippat med engångskostnad. Andra optioner kan 

vara för att få mindre eller större yta eller förlängning av avtalet till bestämda villkor. 

9. Gränsdragningslista 
En gränsdragningslista är bestämmelser kring ansvarsfördelning av utbyte, drift och 

underhåll av lokalens innehåll. Vanligtvis används en standardiserad lista där varje detalj 

fördelas mellan hyresgäst och hyresvärd. Detaljerna kan innefatta saker som städning, 

vitvaror eller ytskikt. Gränsdragningens funktion är att veta vem som åtgärdar potentiella 

problemet innan de uppstår. 

10. Brist  
En brist kan uppstå om hyresvärd eller hyresgäst inte möter de åtaganden som finns angivna 

i kontraktet. Det kan exempelvis ha att göra med betalning av hyran eller störningar vid 

underhållsarbete. Villkor kring brister är ofta standardiserade men blir intressanta vid 

omskrivning av standarden.  
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7. Resultat 
I detta avsnitt återfinns resultatet från intervjuerna. De uttalanden som gjorts presenteras i form av 

de nyckelvillkor som tidigare sammanfattats tillsammans med screening och signaling. Svaren från 

hyresgästerna sammanställs separat från de svar som hyresvärdarna gav. Svaren är grupperade så att 

hyresgästernas svar kommer tillsammans, därefter följer hyresvärdarnas samlade svar. 

Bashyra 
Hyresgäst 
Bashyran är väldigt viktig för hyresgästen då den är den största kostnaden. En hyresgäst menar att 

bashyran är ett bra mått för jämförelse av lokaler i början av en lokalsökningsprocess, men att det 

inte går att endast fokusera på bashyran då kontraktet måste ses ur ett helhetsperspektiv 

kostnadsmässigt. Det viktigaste vid en fortsatt dialog med hyresvärden när det finns ett 

kontraktsförslag är att hitta de dolda kostnaderna för att kunna se avtalet i sin helhet, förklarar en 

hyresgäst. En annan hyresgäst menar att de tekniska kraven är viktigare att möta än att få ett 

förmånligt kvadratmeterpris. 

En hyresgäst berättar att alla förhyrningar blir business case och att dessa case måste presenteras till 

ledningen för godkännande. Den bashyra som läggs fram behöver motiveras genom underlag på vad 

som är marknadshyra. Hyresgästerna kan vara väldigt beroende av att kunna nyttja en specifik lokal, 

det påverkar benägenheten att acceptera en högre bashyra. En hyresgäst uttryckte att det ibland 

krävs en yta snabbt för att inte tappa affärer som ingår i organisationens core business.  

Möjligheten till förhandling beror mycket på vilken typ av hyresvärd som du har att göra med, 

beskriver en hyresgäst. Ett exempel tas upp från en förhandling med en fond. Fondens målsättning 

var att höja värdet på fastigheterna över investeringshorisonten och det innebar att ha höga 

bashyror. Resultatet från verksamheten var inte prioriterad, vilket gjorde det bättre att lämna lokalen 

vakant än att hyra ut med låg bashyra. 

En hyresgäst berättar att hyresvärdarna utsätter sig för en risk genom att gå med på en lägre bashyra 

då den kan användas som referenshyra för hela fastigheten. Det innebär att när andra kontrakt ska 

omförhandlas i fastigheten så kan hyresgäster hänskjuta ärendet till hyresnämnden och använda den 

lägre bashyran som argument för att även de ska få betala samma pris. Sänkningen av hyran på en 

lokal kan orsaka en typ av dominoeffekt i resten av huset. 

Hyresvärd 
Flera hyresvärdar beskriver att processen vid en uthyrning börjar med att internt identifiera vad som 

är marknadshyra. Bashyran tas fram genom en jämförelse av närliggande lokaler.  

Det finns annars en tvetydighet bland hyresvärdarna när det gäller bashyrans betydelse. En 

hyresvärd beskriver att skyhöga bashyror inte är det som prioriteras på kontoret, istället är det långa 

hyreskontrakt som är målsättningen. En annan hyresvärd påpekar att det faktiskt är bashyran som 

påverkar värdet av fastigheten och har stor betydelse för nästa kontraktsperiod vilket gör att 

hyresvärden står fast vid sin nivå när det kommer till just bashyran. 

En hyresvärd beskriver hur bashyran är direkt kopplad till anpassningen. Historiskt har efterfrågan på 

specifika anpassningar ökat, där företagets logotyp, färger och värderingar ska genomsyra lokalen. 

Nu gäller det att skapa ett koncept, menar en hyresvärd. Att hyra ut lokaler i fastigheter som inte 

ännu är anpassade eller byggda är en utmaning. Speciellt i de fall ett helt hus är vakant så kan det 
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vara värt att locka in en hyresgäst genom att sänka bashyran. När huset är nära fullt så finns det mer 

utrymme att vara kaxig. Det kan till och med vara så att bashyran blir högre än under förhandlingarna 

för att det var så pass många intressenter av lokalen. 

En hyresvärd uttrycker att bashyran är vad den är, det är marknadshyra som egentligen inte är något 

att diskutera. En annan hyresvärd öppnar istället upp och berättar att många hyresgäster tror att det 

inte går att förhandla om bashyran, att den är vad den är. Hyresvärden förklarar att detta inte är 

fallet, allt går att förhandla, även bashyran.  

Ibland är det inte själva kostnaden som är problemet, utan det är fenomenet att ingen vill känna sig 

lurad. En hyresgäst klagade på att de betalade “prime rent”, vilket de såg som den högsta hyran på 

marknaden. Då hyresvärden förklarat att innebörden av prime rent faktiskt är ett intervall av hyror 

för ett område på lokaler som är av en viss storlek och standard, blev dialogen annorlunda. I nytt ljus 

var hyresgästen inte längre bekymrad över hyran. 
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Kontraktslängd 
Hyresgäst 
Flera hyresgäster nämner att den vanligaste hyresperioden för kontrakt är mellan 3 och 5 år. När det 

gäller nybyggen kan det däremot bli längre kontrakt, speciellt om hela huset ska hyras. Trenden lutar 

åt att kontraktslängden ökar. En orsak är ökningen av stora investeringar samt att hyresvärdarna 

dikterar marknaden i större utsträckning, spekulerar en hyresgäst. Vid omförhandling menar flera 

hyresgäster att 3 år är standard. 

Vid långa kontrakt kan hyresvärden investera i lokalen, om kontraktet är kort så är det istället upp till 

hyresgästen att investera. En hyresgäst anser att detta är en typ av paradox då en hyresgäst som 

planerar att stanna i lokalen en längre tid bör ha mer incitament att investera själva. Hyresgästen 

fortsätter och resonerar kring hyresvärdens motiv att hyresgästen ska “bygga in sig”, så att 

investeringen gör det olönsamt att flytta. 

En hyresgäst menar att kontraktslängden kan utgöra en principfråga från styrelsebeslut, exempelvis 

att de inte skriver under kontrakt som är längre än 5 år. Oftast är det bättre att ha kortare kontrakt, 

just för att kunna vara flexibel, menar en hyresgäst. Men en annan hyresgäst påpekar att det som 

faktiskt styr kontraktstiden måste vara verksamhetens behov över tid. Att kontraktet är långt är i sig 

inte farligt om inte verksamheten är i behov av flexibiliteten. 

Det finns en skillnad mellan länder, förklarar en hyresgäst. I Sverige är det inte alltid så enkelt att 

överlåta kontraktet till en annan hyresgäst. Är man en hyresgäst som är trygg och stark kan 

hyresvärden argumentera att det inte är en likvärdig ersättning. I andra länder finns det en större 

flexibilitet för hyresgästbyten vilket möjliggör att skriva mycket långa kontrakt. 

Hyresvärd 
Hyresvärdarna är överens om att det generellt är bättre med längre kontrakt. Ett undantag som flera 

svaranden nämner är valet av korta kontrakt vid den risk som skapas när en portfölj av kontrakt har 

väldigt många som löper ut samtidigt. I det fallet kan det vara bättre att sprida risken och skriva ett 

kortare kontrakt. En annan aspekt av fördelen med korta kontrakt är konjunkturen. Tror en hyresvärd 

att konjunkturen är positiv och att hyrorna kommer att gå upp mer än KPI så är det bättre att skriva 

ett kortare kontrakt som sedan kan omförhandlas till marknadshyra. 

Betydelsen av hyrestiden är för flera hyresvärdar helt avgörande, det avgör hela affären. En 

hyresvärd utvecklar resonemanget och säger att investeringen betalar tillbaka sig på mellan 2,5-3 år 

vilket gör att kontraktet måste vara minst 5 eller gärna 7 år. 

Det är möjligt att chansa med hyrestiden om man tror att en hyresgäst kommer att stanna längre, 

berättar en hyresvärd. När hyresgästen är villig att investera i anpassningen själv är detta ett tecken 

på att de vill stanna länge. 

En hyresvärd förklarar att projektvinsten vid nybyggen behöver vara mellan 15-20%, detta kräver 

långa avtalstider för att projektet ska gå ihop.  
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Uppsägningstid 
Hyresgäst 
Flera hyresgäster berättar att det standardiserade är 9-12 månaders uppsägningstid och att det inte 

läggs så stort fokus på det i förhandlingen. Den uppsägningstiden som är standardiserad är dock 

många gånger för kort, vilket kan verka motsägelsefullt. Det är de långa processerna kring 

lokalsökning, förhandling och anpassning som kräver att organisationen tidigt tar tag i lokalfrågan. De 

nio månader som är standardiserade är inte länge nog för att hinna med hela flyttprocessen. 

En annan risk som uppstår med uppsägningen har inte med själva tiden att göra utan med 

uppsägningsförfarandet menar en hyresgäst. Förfarandet kring en uppsägning är så pass svårt att 

förstå att det är lätt för hyresvärden att ogiltigförklara uppsägningen om de så vill, det gäller även om 

uppsägningen sker från hyresvärdens sida. Detta innebär en onödig oro för både hyresgästen och 

hyresvärden att saker kan gå fel. För att försäkra sig om att exempelvis hyresvärden har tagit emot 

en uppsägning så är det säkraste sättet att använda sig av en delgivningsman. Det är inte den typen 

av affärsrelation som man önskar i ett hyresförhållande. 

Hyresvärd 
Hyresvärdarna är också överens om att det är 9 månader som är standarden på marknaden. En av 

hyresvärdarna nämner att de alltid vill ha 12 månader. De flesta hyresvärdar är också eniga över att 

det egentligen borde vara längre uppsägningstider genom det behov av tid som krävs vid en 

uppsägning och uthyrning till en ny hyresgäst.   

En hyresvärd rekommenderar en uppsägningstid på 18 månader för att kunna ha tillräckligt mycket 

tid att hyra ut ett helt hus. 

Det finns en anledning varför det kan vara bra att ha kort uppsägningstid, påpekar en hyresvärd. Det 

är om det sitter en stor hyresgäst i lokalen. Med en kort uppsägningstid kommer den stora 

organisationen inte hinna med att hitta några andra lokaler under tiden för uppsägning. Det finns en 

möjlighet att de blir fast i avtalet om de inte har förståelse för de långa ledtiderna. 
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Index 
Hyresgäst 
Det standardmässiga är enligt samtliga hyresgäster att bashyran följer utvecklingen av KPI. Några av 

hyresgästerna tycker inte att indexeringen är så viktig medan andra har mer utvecklad 

argumentation kring varför det har betydelse. En hyresgäst uttrycker att det blir mycket intressant 

med just KPI i tider med nollinflation som vi upplever just nu. Hyresvärdarna har tidigare varit nöjda 

med indexjusteringen men börjar bli påverkade av den låga inflationstakten och ändra inställning i 

frågan. Det händer oftare att hyresvärdar inleder förhandlingen med en fast årlig indexering. 

Det kan motiveras att hela bashyran inte ska indexeras, menar en hyresgäst. Samma hyresgäst 

fortsätter diskussionen och undrar varför fastighetsägaren egentligen ska få igenom en höjning av 

hyran även om de inte har levererat en bra produkt. Det är dock generellt bra att ha med 

indexeringen på hyran, säger en hyresgäst. Det möjliggör att avtalet löper vidare över längre tid utan 

att varken hyresvärd eller hyresgäst behöver säga upp det för att reglera hyran. Det sparar mycket tid 

och resurser genom att omförhandling uteblir. 

Hyresvärd 
De flesta hyresvärdar stämmer in i åsikten att det är viktigt att ha indexerad bashyra, då med KPI som 

mått. En hyresvärd säger att de måste inflations-skydda fastigheterna, en annan hyresvärd nämner 

att lönerna alltid går upp och det ökar behovet för en indexerad hyra. Vad gäller indexering som rör 

sig både upp och ned ställer sig flera hyresvärdar emot, de föredrar att den endast rör sig uppåt. Det 

är väldigt viktigt att det inte blir ett “hack” i värdekurvan. En nedgång ett år kommer ha stor 

påverkan på fastighetens slutpris på sikt.  

En hyresvärd utgår alltid förhandlingen från att det skall vara en kvartalsvis reglering av index. En 

annan hyresvärd inleder sina förhandlingar med en fast årlig höjning av bashyran med 2 %. Vi vill 

säkerställa kassaflödet, berättar hyresvärden. På stora kontrakt handlar det om mycket pengar, 

speciellt vid nollinflation. Hyresvärden, som har flera fastigheter i Stockholm, menar vidare att 

inflationen i huvudstaden är större än i övriga landet. Den fasta ökningen är något som de får igenom 

ungefär hälften av gångerna vid en förhandling.  
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Media 
Hyresgäst 
Hyresgästerna ger en unison bild av att det standardmässiga är att de betalar schabloner för 

mediakostnader som värme, kyla och vatten. Det är däremot vanligt att de har eget abonnemang för 

el. Många av hyresgästerna tycker att det bästa sättet att betala för media är att mäta den faktiska 

förbrukningen. Detta argument utvecklas av en hyresgäst som tycker att det är viktigt med 

medvetenhet, även om det kanske endast innebär att det är en pappersprodukt. 

Det blir viktigare att titta på kostnaderna för media i äldre hus än nya, de flesta nybyggda fastigheter 

är så pass effektiva att kostnaderna inte drar iväg. Hyresvärdar brukar vara stolta över minskad 

förbrukning av media; en hyresgäst berättar från erfarenhet att hen fick veta från sin hyresvärd att 

de lyckats minska energianvändningen i fastigheten med 50 %. Hyresgästen kunde då påpeka att 

schablonen för energin trots detta var densamma. Efter en viss argumentation fick hyresvärden ge 

efter och även halvera kostnaden. 

De större hyresvärdarna bör ha bättre möjlighet att köpa in eller skapa egen media för sitt bestånd, 

resonerar en hyresgäst. Det är däremot inte någon av de större fastighetsägarna som har uttalat 

bättre priser för media. 

Hyresvärd 
Det vanliga är att hyresgästen tar kostnaderna för media genom en schablonkostnad, det hävdar 

flera av hyresvärdarna. En av dem menar att det är det bästa sättet då de själva är de som kan 

påverka klimatet mest. De kan ändra reglage för att höja och sänka värmen, öppna fönster och dörrar 

eller lämna lamporna på och sedan gå på semester. En hyresvärd berättar att de brukar ge 

hyresgästen incitament att dra ned på sitt energianvändande. Krävs det investeringar kan parterna 

dela på kostnaderna då båda har nytta av investeringen. 

Att ge rabatter på mediakostnaderna finns det utrymme för, det påverkar inte kalkylen så mycket 

säger en hyresvärd. Flera andra hyresvärdar håller med om detta men att det är sällan som 

mediakostnaderna diskuteras. 

Varje hyresvärd vet ju till sista kronan vad det kostar att driva en fastighet, menar en hyresvärd. Den 

schablon som används är inte bara kostnaderna för median utan även en avräkning på de 

investeringar som hyresvärden har gjort i mediainstallationer, något som inte alla hyresgäster räknar 

med.  
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Hyresgästanpassning 
Hyresgäst 
Anpassning är avgörande för bashyran, inleder en hyresgäst. Hur stor investering hyresvärden 

behöver göra, blir direkt kopplad till den hyra som efterfrågas. En hyresgäst fortsätter detta 

resonemang och förklarar att det behövs både rumsbeskrivning och ritning innan det finns någon 

anledning att prata pris. Den inledande bashyran är endast en indikation, det intressanta är vad som 

ingår i priset. Hyresgästerna påpekar att det är mycket viktigt att ha en tydlig plan för lokalen och att 

de dokument som styr anpassningen måste vara väl genomarbetade. Detta till stor del för att 

ändringar av dessa dokument kostar väldigt mycket i ett senare skede. 

Det är inte bara hyresgästerna som vill ha fina lokaler, det bör hyresgästen ha i åtanke. Det är 

roligare att förvalta moderna lokaler och om förvaltaren är med i förhandlingen så kan det tänkas 

vara enklare att få hyresvärden att bekosta anpassningen. 

Anpassningar sker inte endast innan inflyttning, det finns även ett behov av att göra ändringar av 

lokalen under avtalets kontraktstid. En hyresgäst berättar om en problematik som uppstått under 

senare år när fler och fler ägare är institutionella, istället för att vara byggbolag. Byggbolagen kan ta 

mer risk, är mer kompetenta och gillar att använda sina färdigheter. Det gör att en anpassning under 

hyrestiden är enklare att få igenom än hos exempelvis en ägare som endast agerar ägare. De 

institutionella ägarna har krav på avkastning vid alla ingrepp och är väldigt skygga inför projektrisk. 

Det är viktigt att hyresvärden är flexibel och kan leverera de önskemål som hyresgästen efterfrågar. 

Ibland kan det finnas behov av uppfräschningar som inte sker inom lokalens väggar, det kan vara 

exempelvis att gatorna utanför, parker eller service verksamheter måste anpassas för att det ska bli 

en attraktiv arbetsplats. Hyresgäster har möjlighet att ställa mer av dessa typer av krav på 

hyresvärden. 

Hyresvärd 
Generellt vill man inte göra saker som är dyra, enligt en hyresvärd. Det är därför fördelaktigt att 

redan ha ett koncept hur lokalerna ska göras om och sälja in det till hyresgästen. På så vis kan man 

som hyresvärd välja bra material som är hållbara, ekonomiska och som underlättar för förvaltningen. 

En hyresvärd går steget längre och gör om lokalerna innan hyresgästen ens kommer på visning. De 

kommer i ett standardutförande och sedan kan hyresgästen välja exempelvis färger i mötesrum och 

sätta upp en vägg eller två. Det är väldigt få hyresgäster som vill byta ut en fräsch och ny-kaklad 

toalett. Att göra på detta sätt sparar hyresvärden pengar, kan välja hållbara material, visningen blir 

trevligare och ledtiderna vid inflyttning minskar avsevärt. 

Den främsta kostnaden som ett fastighetsbolag har är i första hand räntor, därefter kommer 

anpassningarna, hävdar en hyresvärd. Låt oss säga att ett nybyggt hus kostar 21 TSEK/kvm med en 

avskrivning på 50 år. En omfattande hyresgästanpassning kan kosta ca 7 TSEK/kvm. Låt oss säga att 

hyresgästerna stannar i genomsnitt 5 år. Det blir samma investering som ska skrivas av på kortare tid 

än 15 år. Det är problematiskt att göra kostsamma anpassningar som inte går att skriva av. Det är 

heller inte miljömässigt försvarbart att göra omfattande anpassningar för ofta. Trots detta är det 

inom ramen för anpassning som det finns möjligheter att förhandla in större bidrag. 
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Rabatter 
Hyresgäst 
De vanligaste typerna av rabatter är investeringsbidrag, flyttbidrag eller rena rabatter menar en 

hyresgäst. Hyresgästerna förklarar vidare att det blivit kutym på sista tiden att ge rabatter, det gäller 

speciellt i Stockholm där närvaron av hyresgästrepresentanter ökat. En hyresgäst berättar att de ofta 

får rabatter och att hyresvärden brukar vilja lägga rabatterna i början av hyresperioden. 

Att få rabatter är inte en förutsättning, menar en hyresgäst. Rabatter är något som hyresvärden 

använder som smörjmedel för att få igenom affären på slutet. Det är väldigt viktigt med rabatter för 

hyresgästen eftersom det är så pass dyrt att flytta, en kostnad hyresvärden bör hjälpa till med. 

Hyresvärd 
Rabatterna har blivit kutym på marknaden, det började på 90-talet, enligt en av hyresvärdarna. Innan 

det förekom rabatter också, men de var berättigade på ett annat sätt. Exempelvis så kunde det vara 

för att hyresvärden inte hunnit kalibrera in klimatet i en ny byggnad. Det kunde även vara behändigt 

vid dubbla hyror för att hyresgästen skulle ha råd att flytta. Konjunkturen påverkar mängden 

rabatter, menar en hyresvärd. Just nu är det inte så mycket rabatter, kanske 1-2 månader, många 

avtal är helt utan dem. 

En hyresvärd berättar att de kan använda sig av rabatter för att få längre kontraktstid. Det är värt att 

ge tre månader för att få teckna ett sjuårigt avtal. Det kan också vara värt att ge rabatter när 

hyresvärden kan stjäla en hyresgäst från en konkurrent.  

Det är ofta skillnad på vilken typ av hyresvärd som hyresgästen förhandlar med, berättar en 

hyresvärd. En investerare som ska sälja en byggnad bryr sig inte om kassaflödet, det är istället värdet 

på fastigheten vid försäljningen som är viktigt. Det är därför mycket lättare att ge rabatter som 

kortsiktig investerare än en långsiktig fastighetsägare. En hyresvärd förklarar att det är bättre att 

lägga rabatten i projektet, hyresgästens verksamhetsanpassning av lokalen. På så vis kan det 

redovisas som investering istället för hyresbortfall. Det påverkar balansräkningen, men inte 

resultatet. Sedan är det många gånger en deal-breaker för hyresgästen för att sluta ett avtal då det är 

väldigt dyrt att flytta. 
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Optioner 
Hyresgäst 
Flera hyresgäster berättar att den vanligaste typen av optioner de brukar efterfråga är möjligheten 

att flytta i förtid. Det är svårt att veta framtidens lokalbehov och då kan det vara väldigt bra att ha en 

option med sig, berättar en av dem. En hyresgäst berättar att kostnaden för att bryta ett kontrakt 

brukar vara omkring 50 % av den kvarvarande kontraktstiden. 

Det är alltid bättre att skriva ett längre kontrakt med en option för tidigare avflyttning, det menar en 

hyresgäst. Det öppnar upp för en möjlighet att få en indikation från hyresvärden genom att se vad 

optionen kostar. Är kostnaden för optionen väldigt hög så kanske det visar på att hyran är så hög att 

hyresvärden inte vill släppa hyresgästen tidigt. 

En hyresgäst berättar att det är väldigt viktigt för dem att ha möjligheten att hyra ut lokalen i andra 

hand. Det ger oss flexibilitet och kan spara mycket pengar. 

Hyresvärd 
Det finns en trend där optioner av olika slag ökar i hyreskontrakten. Företagens lokalbehov förändras 

snabbare och optionerna finns där som flexibilitet. 

Kostnaden för en option för tidigare avflyttning brukar ofta vara 6 månaders hyra, förklarar en 

hyresvärd. Det är enklare att gå med på optioner om tidigare avflyttning om bashyran är hög menar 

en hyresvärd. En hyresvärd utvecklar den påverkan som optionen för avflyttning har på deras kalkyl. 

Om vi skriver ett 5-årigt kontrakt med en 3-årig option för avflyttning och 6 månaders kostnad för 

nyttjande så innebär det att kalkylen endast blir 3,5 år. Även fast kontraktet är 5 år långt.  

Som hyresvärd vill du undvika alla typer av optioner då det påverkar administrationen negativt. Det 

är svårt att ha kontroll över specialiserade villkor, speciellt om det sker en förändring av förvaltare på 

en fastighet. Många gånger kan inte den nya förvaltaren läsa igenom alla hyresavtal så noga och 

möjligheten till kontraktsbrott blir större, varför ett enklare kontrakt är bättre. 

En fastighetsägare berättar hur optioner för avflyttning påverkar deras kalkyl. Om vi skriver ett 5-

årigt kontrakt med en 3-årig option för avflyttning och 6 månaders kostnad för nyttjande så innebär 

det att kalkylen endast blir 3,5 år. Även fast kontraktet är 5 år långt.  
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Gränsdragningslista 
Hyresgäst 
Gränsdragningslistan ska alltid vara med, tycker en av hyresgästerna. Hyresgästerna upplever att 

hyresvärden alltid försöker skriva över så mycket som möjligt på hyresgästen, något som inte 

uppskattas. Det är viktigt att hyresvärden delar risken med hyresgästen, det är ett tecken på bra 

affärsetik. Gränsdragningslistan är något som är väldigt bra att ha för att öka samarbetet mellan 

parterna, men då ska den vara jämt fördelad. 

Hyresvärden är oftast lat och vill lägga över ansvar på hyresgästen. Men i det fall hyresgästen ska 

hyra ett helt hus så faller det sig mer naturligt att det ändå blir brukaren som tar majoriteten av 

ansvaret. 

Hyresvärd 
Det kan ibland bli en hel del förhandlingar som går åt till en gränsdragningslista, berättar en 

hyresvärd. Det rationella är att hyresgästen tar hand om de saker de använder, det blir naturligt vem 

som har ansvar för vad. Det blir nästan till en sport att få över så mycket som möjligt på sin motpart, 

där båda spelar samma spel. 

En annan hyresvärd brukar inte ha med någon gränsdragningslista i avtalet och om det är med någon 

så förhandlas den väldigt sällan. Hyresvärden förklarar att de möjligen tar hand om mer än vad andra 

gör, men att de vill ha kontroll över sin fastighet och lokalerna. 
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Brist 
Hyresgäst 
Det är inte så viktigt att skriva in något speciellt för detta tycker en hyresgäst, lagen är ändå på vår 

sida. En annan hyresgäst är däremot väldigt mån om att skriva in bestämmelser kring planerat 

underhåll. Många gånger skriver hyresvärden att det inte kan uppstå någon brist vid planerat 

underhåll även fast det stör verksamheten. Det behöver ske i samråd, exempelvis att det 

kommuniceras tidigt och hyresvärden försöker utföra jobbet efter arbetstid och på helger. 

Hyresvärd 
Brister kan vara väldigt svåra att reglera, berättar en hyresvärd. Ett exempel var då en grannfastighet 

förde oväsen i samband med en renovering. Det är något som gör att hyresgästen har rätt till 

nedsättning av hyran, men är inte något som en hyresvärd kan ha direkt kontroll över. I detta läge 

var hyresvärden tvungen att skapa en dialog med de som utförde arbetet för att försöka minimera 

bristen. 

Problematiken ligger i att påvisa brister som kan göra en stor påverkan på hyran eller möjlighet till 

uppsägning menar en hyresvärd. När hyresgästrepresentanter är inblandade blir det ofta speciella 

skrivningar. De skriver ofta in ett förtydligande av villkoret som är tänkt att lösa framtida tvister 

enklare, något som är bra. 
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Screening 
Hyresgäst 
Innan förhandlingen så tar vi reda på så mycket information som möjligt om hyresvärden, berättar en 

hyresgäst. Det mest effektiva sättet blir helt enkelt att googla företaget. Vilken förvaltning 

hyresvärden har är väldigt viktig, enligt flera hyresgäster. De menar att det är bättre med intern än 

extern förvaltning. Storleken på hyresvärden har betydelse då det ofta innebär att de har råd att 

investera samt att de inte går i konkurs, menar en hyresgäst. När vi letar lokaler vänder vi oss endast 

till de stora och seriösa företagen, vilket minskar risken för att få en undermålig produkt. 

En hyresgäst tycker att ägandeförhållandet är viktigt och säger att det är bättre med en långsiktig 

ägare som har fastigheten under en längre tid och som inte är ute efter att göra ett snabbt klipp. En 

långsiktig ägare är bättre, det ger större möjlighet till att hyresvärd och hyresgäst kan arbeta 

tillsammans. Var ägaren har sitt säte och verksamhet kan också vara av betydelse berättar en 

hyresgäst. Det är bättre om de har sin förvaltning nära och besluten tas direkt. Om kontakten blir 

komplicerad och genom flera led kan det bli svårt att ha en god kommunikation. En annan hyresgäst 

berättar om ett liknande problem där besluten från hyresvärden varit väldigt toppstyrt, något som 

begränsat kommunikationen med kontaktpersonen och skapat osäkerhet. 

En möjlighet är att titta på fastighetsbarometern förklarar en hyresgäst, det är ett index på hur nöjda 

kunder en hyresvärd har. Det är också enklare att förhandla om man känner dem sedan tidigare. För 

att få en bra affärsrelation måste det gå att lita på varandra.  

Hyresvärd 
Det känns tryggare med kända varumärken som har en lång historia, säger en hyresvärd. Det kan 

säkert vara enklare att ge rabatter till varumärken som är mer kända, även om det sker omedvetet. 

Utöver det nuvarande ekonomiska förhållandet tittar vi även på nyckelpersoner i företaget så som 

VD och styrelse, vad de har för uppdrag och tidigare uppdrag, berättar en hyresvärd. Har de historik 

av dålig ekonomi så blir det sällan bra. 

En hyresvärd berättar att det är viktigt att förstå vilken typ av verksamhet som hyresgästen har. Det 

är inte bra om de på något vis stör grannarna, därför granskar vi den tänkta verksamheten noga. 

Det är också viktigt att ha koll på konkurrensen, säger en hyresgäst. Det är möjligt genom att se på 

konkurrenternas annonserade lokaler i samma storlek och vilket pris de förfrågar. För att sedan veta 

om den potentiella hyresgästen tittar på andra alternativ och vilket de föredrar så ställs helt enkelt 

en förfrågan, många gånger berättar de vilken de föredrar. 

Vi kollar internt om det finns någon kollega som har en personlig koppling till företaget, berättar en 

hyresvärd. Det kan vara så att någon har vänner eller familj som jobbar där och kan få mer öppen 

information. 

Det är inte bara viktigt att ha information om hyresgästen för att säkerställa tryggheten i affären, 

säger en hyresvärd. Det är också viktigt för införsäljningsarbetet. Att förstå vad verksamheten har för 

behov och vilka värderingar som styr kan vi som hyresvärd anpassa oss till dem direkt på visningen. 

En annan sak vi gör är att se på tidigare brottsstatistik, berättar en hyresgäst. Vi kan till och med gå så 

långt att vi kollar upp vilka de tidigare gjort affärer med och om de i sin tur har någon brottshistoria 

så tar vi avstånd.  
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Signaling 
Hyresgäst 
En hyresgäst uttrycker att de inte jobbar med signalering aktivt, men att varumärket hjälper under 

förhandlingen.  

De saker som hyresgäster vill förmedla är att de är trygga, har god betalningsförmåga och är en säker 

investering. Det är också bra att visa på att man är ansvarstagande och är villig att dela på risken, 

något som skapar pålitlighet. Det behövs dokumentation som visar upp finanserna. Genom att 

bearbeta dessa dokument kan vi välja ut delar som vi belyser, exempelvis en långsam 

tillväxtambition, berättar en hyresgäst. 

En hyresgäst som var i behov av nya lokaler signalerade tydligt för sin nuvarande hyresgäst att de 

skulle flytta, det gjorde i sin tur att hyresvärden blev mycket tillmötesgående. Hyresvärden får 

chansen att visa hur mycket de vill ha kvar oss som hyresgäst.  

Som hyresgäst kan det vara bra att tydligt visa att kostnaden för att flytta är mycket dyrt och använda 

det i argumentationen. Men det argumentet blir även ett motargument vid förhandling av ett 

hyreskontrakt med en befintlig hyresvärd. 

Hyresvärd 
Det är viktigt som hyresvärd att sälja in företaget, enligt en hyresvärd. De flesta hyresvärdar kan 

erbjuda samma produkt i form av läge och pris, det är det lilla extra som gör skillnaden. En hyresvärd 

vill skapa lokaler som är coola, som skiljer sig från mängden. Fastighetsägare är ofta till deras 

besvikelse inte kända för allmänheten, berättar en hyresvärd. Däremot kan ett projekt utmärka sig 

och på så vis bli känt även för allmänheten.  

Flera av hyresgästerna berättar att de trycker på att de är långsiktiga, har egen förvaltning, goda 

värderingar och att de tar väl hand om hyresgästerna. Miljöengagemang är också något som flera 

hyresvärdar använder i sin marknadsföring. En hyresvärd berättar att de använder miljöargumenten i 

kommunikationen till hyresgästen och försöker samtidigt aktivera dem att visa eget engagemang. På 

senare tid har vi börjat erbjuda mer än bara lokalen, berättar en hyresvärd. De erbjuder ett mer 

tjänstrelaterat utbud med fokus på arbetssätt, på så vis blir de en starkare partner till hyresgästen.  

En hyresvärd berättar att ett vanligt sätt att sätta stopp för en hyresgästs förhandlingsargument är 

att ta upp vad som är “principer” inom hyresvärdens företag. Det är intressant att se hur pass ofta 

det funkar som argument, berättar hyresvärden och tillägger att allt är möjligt att förhandla.  

Det är viktigt att visa respekt för att hyresgästen vill göra en bra affär, anser en hyresvärd. Alla parter 

vill spara eller tjäna pengar och genom att visa att man förstår det så skapas förtroende. Hyresvärdar 

är dock väldigt duktiga på att förhandla hyreskontrakt, berättar en hyresvärd. Vi jobbar ju bara med 

fastigheter och förhandlingen av lokaler blir vi experter på, något som många hyresgäster inte riktigt 

tar i så stor beakt.  
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8. Analys 
I detta kapitel kommer svaren från intervjuerna analyseras i förhållande till den teori som ligger till 

grund för arbetet. Inledningsvis analyseras den ekonomiska teorin, följt av en sammanfattning av 

villkorens betydelse. 

Asymmetrisk information 
Att informationen har stor betydelse blir tydligt av intervjuerna. Båda kontraktsparter har incitament 

att ta reda på så mycket om möjligt om situationen och sin motpart, signalera väl vald information av 

sig själv och lämna ute andra saker. Den generella uppfattningen från båda sidor är att hyresvärden 

har ett övertag när det kommer till förhandlingen. De har bättre uppfattning om lokalen, marknaden 

och har större erfarenhet av förhandling av kommersiella hyreskontrakt.  

Det är däremot inte så att informationsasymmetrin endast väger över på hyresvärden i alla 

förhandlingens alla aspekter. Hyresvärden har fortfarande flera möjligheter att utnyttja bland annat 

vetskapen om deras egen typ och möjligheterna till konkurrensutsättning. 

Hidden characteristics 
Preferenserna för hyresvärdar och hyresgäster skiljer sig åt. Det är också skillnad bland hyresgästerna 

och hyresvärdarna. Utifrån intervjusvaren kan några olika fokusområden adresseras hos 

hyresgästerna. Kostnaden är central och ibland i fullständigt fokus medan andra viktiga områden kan 

vara teknik och riskfördelning.  

De hyresgäster som har större organisationer och fasta processer hanterar förhandlingen på ett 

utarbetat sätt, vilket också påverkar den behandling de får av hyresvärden. Att uppfattas som den 

stora och erfarna skapar en mer öppen och rak process, men hyresvärden förlitar sig då också på att 

hyresgästen tar mer ansvar, vid exempelvis gränsdragning. 

Flera respondenter beskriver att en etablerad relation till motparten underlättar förhandlingen. Det 

kan vara troligt att om parterna har haft att göra med varandra tidigare, kan de i detta läge ha bättre 

förståelse för vilken typ den andra är. De dolda karaktärsdragen har exponerats.  

Menu of contracts 
Utifrån intervjuerna framkommer det olika exempel där både hyresgäst och hyresvärd använder sig 

av metoder som liknar menu of contracts. Tanken är att lägga fram fler alternativ simultant som leder 

den andra parten in på det kontrakt som ger bäst affär. 

En hyresvärd använde metoden för att åstadkomma ett kontrakt med en lång kontraktslängd. Två 

alternativ läggs fram, det ena med 5 års löptid och det andra med 7 år. Sedan laddas kontraktet med 

7 års löptid med värden som hyresgästen gärna tar del av och på så vis berättigar det längre avtalet.  

En hyresgäst berättar också att det är möjligt att se hur hyresvärden värderar avtalet genom att lägga 

in en option för tidigare avflyttning. Beroende på hur mycket en tidigare flytt kostar kan hyresgästen 

få en indikation på hur hyresvärden värderar både kontraktslängd och hyresnivå. 
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Screening 
Både hyresgäst och hyresvärd använder sig av screening i någon form, mer eller mindre utstuderat. 

Gemensamt för båda sidor är att se till motpartens ekonomiska tillstånd, men hyresvärdarna går ofta 

steget längre och utvärderar hyresgästen utifrån dess verksamhet, om de passar in i husets 

hyresgästmix och även (om än ibland omedvetet) hur pass attraktivt varumärket är.  

Hyresvärdarna menar på att det inte går att samarbeta med vilket företag som helst, då det kan 

skada det egna varumärket. Detta skulle även kunna gälla hyresgästerna, men den problematiken tas 

inte upp på samma sätt. 

Att det kan vara avgörande att veta vilken situation som motparten sitter i har en tydlig påverkan för 

förhandlingen. Exempelvis informationen gällande hyresvärdens tänkta ägarhorisont. Ska de sälja 

inom några är det möjligt att förvaltningsresultatet inte är prioriterat, vilket öppnar upp för rabatter. 

Detsamma gäller då en hyresvärd har information angående hyresgästens sits eller preferenser. Vet 

hyresvärden om att hyresgästen har få alternativ eller att de har bestämt sig för en specifik lokal 

kommer det spela hyresvärden i händerna. 

Signaling 
Hyresgäster och hyresvärdar använder sina redan etablerade varumärken för att hävda sig som 

avtalspart. Då hyreskontrakt för lokaler är den huvudsakliga inkomstkällan för hyresvärdarna finns 

det en direkt koppling mellan varumärket och möjligheten att kunna skapa trygghet och ta bra betalt 

för lokalerna. Detsamma gäller däremot inte hyresgästerna som främst bygger varumärke för att 

stärka sin kärnverksamhet. Hyresgästerna arbetar alltså inte aktivt med att sälja in sitt varumärke hos 

fastighetsägarna. 

En annan del av signaling sker under förhandlingen i form av att uppge en falsk bild av verklig 

betalningsförmåga och medgörlighet. Som en hyresvärd beskriver; det är ofta enkelt att påstå att ett 

villkor är policy inom företaget och att det inte går att ändra på. Hyresvärden är förvånad över hur 

ofta indirekta hinder accepteras. Det bekräftar vikten av att inte visa sin verkliga typ och att det kan 

vara gynnsamt att skapa faktum som egentligen är relativa. 

Nashs modell för förhandling 
Både teori och definitionen av förhandling mynnar ut i att kompromiss mellan parterna är vägen för 

att få till en affär. Att döma från intervjuerna är att både hyresgäst och hyresvärd identifierar och 

även uppskattar detta fenomen. En hyresvärd beskriver vikten av att ha respekt för att motparten 

också ska göra en bra affär. Hyresgästerna beskriver att de förväntar sig att risktagandet ska delas 

mellan parterna.  

En rättvis fördelning av risk och kostnader blir såklart relativ beroende på hur parterna värderar 

hyreskontraktet. Ett tydligt exempel kom från en hyresgäst som förhandlade med en hyresvärd som 

byggde ett nytt hus och planerade att sälja fastigheten på kort sikt. Värdet av att lägga risk på 

hyresgästen blir då mindre viktigt, tillika det kortsiktiga förvaltningsresultatet.   
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9. Slutsats och rekommendationer 
Det sista kapitlet behandlar de frågeställningar som arbetet grundar sig på. Här besvaras frågorna, 

slutsatser dras och slutligen presenteras rekommendationer för framtida forskning. 

- Förekommer asymmetrisk information vid förhandling av kommersiella hyresavtal? 

På marknaden för kommersiella hyresavtal i Stockholm förekommer asymmetrisk 

information och hyresvärden är ofta den part som har övertaget. Det är däremot inte så att 

hyresvärden kan släppa problematiken helt då de definitivt blir påverkade av att inte 

förbereda sig inför förhandlingen.  

 

De främsta informationsgapen mellan hyresgäst och hyresvärd är marknadskännedom och 

förhandlingserfarenhet. 

 

Hyresvärden har en mer utvecklad strategi när det gäller att inte uppvisa sin sanna typ. De 

framhäver att vissa villkor inte är möjliga att förhandla, när de i själva verket är det. 

 

Både hyresvärd och hyresgäst har metoder för att ta reda på motpartens sanna typ. Det kan 

vara genom att erbjuda flera olika kontrakt, eller att lägga till villkor för att kunna analysera 

motpartens reaktion.  

 

- I vilken utsträckning använder hyresvärdar och hyresgäster screening och signaling? 

Screening används av både hyresgäster och hyresvärdar, båda parter kan bli starkt påverkade 

av att ha att göra med en oseriös motpart. Det är dock hyresvärdarna som arbetar mest med 

ekonomisk screening, möjligen då de är starkt beroende av kassaflödet. Hyresvärden är 

också väldigt mån om att inte husera verksamheter som kan störa andra hyresgäster. 

 

Utifrån intervjuerna är det främst fastighetsägarna som använder sig av signaling i form av 

att inte visa upp sin sanna typ. De utger bland annat att de inte kan gå med på en viss 

bashyra eller kontraktslängd medan de i själva verket faktiskt kan göra det. 

  

Hyresgäster har möjligheten, och använder den ibland, att ställa hyresvärdar mot varandra 

genom att hota med att flytta eller välja konkurrenten. Företeelsen verkar dock inte vara helt 

utstuderad. 

 

Hyresgäster har nytta av att signalera hur bra de är och framhäva sitt varumärke för att få HG 

att vilja ha dem i sitt bestånd. 

 

- Hur värderar hyresvärd och hyresgäst de olika villkoren i det kommersiella hyresavtalet? 

För att besvara denna fråga följer på nästa sida en sammanställning av samtliga villkor där de 

kortfattat värderas utifrån ett hyresgäst- och hyresvärdperspektiv och kommentarer kring 

vad som gäller just nu på marknaden. Hyresgäster och hyresvärdar värderar villkoren olika. 

Det mest värdefulla för hyresgästen är hyresgästanpassningen då den påverkar kvalitén och 

helhetsbilden av priset så pass mycket. Det mest värdefulla för hyresvärden är bashyran, 

främst för att den starkt påverkar det långsiktiga kassaflödet, värdet på fastigheten och 

möjligheten till att höja andra hyror.  
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Sammanfattning av nyckelvillkor 
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Rekommendationer 
Från de resultat som arbetet har visat finns det rekommendationer att ge till både hyresgäster och 

hyresvärdar. Här är de summerade i punkter uppdelat på hyresgäst och hyresvärd. 

Hyresgäster 
 Hyresvärdar är experter på att hyresförhandla. Ta därför reda på så mycket som möjligt om 

marknaden för att ha en god förståelse för vad som är praxis. Om du själv inte har 

kunskapen, ta hjälp av hyresgästrepresentanter för att undvika juridiska och monetära 

missöden. 

 Ta reda på vilken typ av hyresvärd du har att göra med, drivs de av kassaflödet eller värdet på 

fastigheten? Har de hög projektrisk i anpassningen? Dessa saker kan avgöra vilka delar som 

är lättare att förhandla i kontraktet. 

 Spela hyresvärdarna mot varandra, ha alltid ett andrahands alternativ. 

 Ta vara på ditt varumärke och din finansiella ställning, om de är goda. Hyresvärdarna kan 

påverkas och ge dig bättre möjligheter i förhandlingen. 

Hyresvärdar 
 Många hyresgäster efterfrågar en bättre fördelning av risk och ansvar, saker som i många fall 

kan vara enkla att ge med sig utan att det behöver kosta mer. 

 Skapa en stark relation till hyresgästen för att förstå vilken typ ni har att göra med.  

 Vid omförhandling kan det vara väldigt viktigt att berätta hur dyrt det är att flytta för 

hyresgästen. Andra hyresvärdar kommer att erbjuda hyresrabatt för att stjäla era hyresgäster 

så försök ha en konstant och öppen dialog för att ha detta under uppsikt. 

 Skapa flexibilitet i lokalen eller beståndet för att behålla hyresgästen längre.   

Framtida forskning  
Detta arbete har undersökt förekomsten av asymmetrisk information i förhandlingar av kommersiella 

hyreskontrakt. Genom att ta reda på hur de olika sidorna värderar villkoren i avtalen och hur de 

förhandlar fram de önskade villkoren har arbetet kunnat visa förekomsten av asymmetrisk 

information.  

En reflektion är att förhandlingen av kommersiella kontor är starkt kopplad till konjunkturen. Det 

rådande marknadsläget avgöra hur mycket utrymme som finns för förhandling. I den rådande 

konjunkturen är vakanserna låga och hyrorna historiskt höga, något som talar för att det är 

hyresvärdens marknad. Ett intressant angrepp vore att göra denna typ av studie under förändrade 

marknadsförhållanden, exempelvis då vakanser och hyror talar för hyresgästen. 
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