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Hyresnämnden är den myndighet i Sverige dit lokalhyresmarknadens parter kan hänskjuta tvister 

beträffande de villkor som görs gällande för ett fortsatt lokalhyresförhållande. Nämndens huvudsakliga 

uppgift är att medla mellan hyresgästen och hyresvärden för att och på så vis underlätta en förlikning. 

Detta åstadkommer hyresnämnden genom att kalla parterna till ett sammanträde i vilket parterna ges 

möjlighet att presenteras sina yrkanden samt de invändningar som finns till motpartens yrkade 

material.  I de fall parterna inte kan nå en överenskommelse ska hyresnämnden på begäran, avge ett 

marknadsyttrande, vilket är en myndighetsutövning och vars bedömning ska vara konsekvent och 

förutsebar. 

Detta examensarbete har som syfte att studera förfarandet i hyresnämnden och då framförallt den 

process som leder fram till ett marknadsyttrande. Studiens huvudsakliga frågeställning är att undersöka 

om hyresnämnden värderar hyreskontraktens klausuler, och om så görs, vilka metoder och teorier ligger 

till grund för denna bedömning. Studien har utgått från elva intervjuer som innefattar representanter 

från hyresnämnden och juridiska ombud som representerar parterna i processen.  

Slutsatserna i examensarbetet visar på att hyresnämnden inte använder sig av några ekonomiska 

modeller eller teorier vid bedömning av marknadshyran. Det är istället hyresrådets och 

intresseledamöternas erfarenhet och subjektiva bedömningar som ligger till grund för 

marknadsyttrandet. I denna bedömning beaktas framförallt fysiska attribut medan kontraktuella 

klausuler behandlas som bakgrundsmaterial. Vidare kan det konstateras att hyresnämnden inte företar 

några större justeringar för att möjliggöra en jämförelse mellan de inlämnande lokaler, med undantaget 

för taxebundna kostnader som justeras med schablonbelopp. Detta får anses anmärkningsvärt eftersom 

examensarbete har presenterat ekonomiska modeller som möjliggöra en jämförelse genom 

användandet av den ekvivalenta hyran.  

Avslutningsvis kan det konstateras att de intervjuade parterna anser att hyresnämnden fyller sin 

funktion som en medlande part och underlättar således ett förlikningsöverenskommelse mellan 

hyresgästen och hyresvärden.  
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The rent tribunal is the authority in Sweden where market participants can remit disagreements 

concerning the conditions claimed for a continued tenancy. The rent tribunal main objective is to 

mediate between the tenant and the landlord in order to facilitate a settlement. This is accomplished by 

the rent tribunal thru inviting the parties to a preparatory hearing in which the parties are given the 

opportunity to present their claims and objections to the counterparts claimed materials. If the parties 

can’t reach an agreement the rent tribunal must, if asked, present a market statement. Since this is an 

exercise of public authority it should be consistent and foreseeable.  

The thesis aims to study the procedure in the rent tribunal and especially the process leading to a market 

statement. The main purpose is to investigate whether the rent tribunal values the lease clauses, and if 

so, what methods and theories are underpinning this assessment. The study is based on eleven 

interviews including representatives from the rent tribunal and the legal counsels that represent the 

parties within the process. 

The conclusions of the thesis show that the rent tribunal does not use any economic models or theories 

in the assessment of market rent. It is instead the experience and subjective judgements from the rent 

tribunal judge and the specially appointed members that form the basis for the market statement.  This 

evaluation considered above all the physical attributes while contractual clauses are treated as 

background material. Furthermore, it’s found that the rent tribunal does not undertake any major 

adjustments to make the submitted premises comparable, with the exemption for the tariff charges 

which are adjusted by standard amounts. This should be considered noteworthy since our thesis has 

presented economic models that enable a comparison by using the equivalent rent. 

In conclusion, it can be stated that the interviewed parties consider that the rent tribunal fulfils its role 

as a mediating party and to facilitate settlement between the tenant and the landlord. 

 

  



 4 

Förord 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

De affärsrelaterade kontrakten har utvecklats genom tiderna och blivit en tämligen komplicerad 

konstruktion, samtidigt som ekonomiska modeller har utvecklats för att försöka avbilda och förutspå 

effekten av enskilda avtalsvillkor. Utifrån avtalets fördelning av risk och incitament har 

kontraktsteoretiska modeller utformats som försöker att förklara och förutspå avtalsparternas 

agerande. Det har även utvecklats ekonomiska modeller som försöker bedöma den mest sannolika hyran 

med hänsyn till enskilda avtalsvillkor.  

Verkligheten är för komplicerad för att enbart kunna analyseras utifrån ekonomiska teorier och 

modeller. Beträffande kommersiella hyreskontrakt är den svenska lokalhyresmarknaden delvis reglerad 

vilket innebär att det inte enbart är upp till parternas förhandlingsförmåga att komma överens om de 

villkor som ska gälla för ett fortsatt hyresförhållande. Till följd av hyreslagens indirekta besittningsskydd 

kan en tredje part, hyresnämnden, bli inblandad i förhandlingen. I det första skedet är nämndens 

huvudsakliga syfte att försöka åstadkomma en överenskommelse mellan hyresvärden och hyresgästen. 

Om de berörda parterna inte kan enas om hyresnivån så kan hyresnämnden, vid förfrågan, avge ett 

marknadsyttrande. Hyresnämndens bedömning av marknadshyran är en myndighetsutövning som 

rimligen ska utgå från tillämpbara ekonomisk modeller för att genomföra en korrekt och konsekvent 

bedömning av hyresnivån. 

1.2 Syfte 

Vår ambition med den här uppsatsen är att undersöka förfarandet i hyresnämnden och hur de 

ekonomiska teorierna tillämpas vid marknadsyttranden. Följaktligen är ett av huvudsyftena att 

undersöka det praktiska förförandet i hyresnämnden och hur hyresnämnden bedömer parternas 

redovisade jämförelsematerial.  

Ett hyreskontrakt vara tämligen komplicerat eftersom det finns villkor utöver den utgående hyran som 

påverkar värdet av kontraktet. Det är därför av intresse att undersöka hur hyresnämnden värderar 

kontraktuella skillnader vid en bedömning av marknadshyran.  

Avslutningsvis är det av intresse att undersöka om förfarandet i hyresnämnden påverkar den 

kommersiella hyresmarknaden.  

1.2.1 Frågeställningar 

Utifrån rapportens syfte ämnar vi att besvara följande frågeställningar. 

i. Hur sker det praktiska förfarandet i hyresnämnden vid bedömning av marknadshyran? 

ii. Finns det skillnader i processen mellan olika hyresnämnder vid bedömningen av 

marknadshyran? 

iii. Hur värderar och jämför hyresnämnden klausuler och tillägg inför ett marknadsyttrande? 
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iv. Till vilken tidpunkt värderas hyreskontrakten? 

v. Behandlas hyresgästen och hyresvärden likvärdigt i hyresnämnden? 

vi. Har hyresgästen och hyresvärden samma möjlighet till att införskaffa jämförelsematerial för att 

bedöma marknadshyran? 

vii. Påverkar förfaradet i hyresnämnden den kommersiella hyresmarknaden? 

1.3 Avgränsningar 

Studien avgränsas till att endast omfatta kommersiella hyresförhållanden med utgångspunkt från den 

svenska lokalhyreslagstiftningen. Studien begränsas till ett inhemskt perspektiv eftersom den svenska 

hyreslagstiftningen får anses vara unik vid en internationell jämförelse.  

Vidare avgränsas studien till att endast behandla värdeteoretiska aspekter samt värderingsförfarandet i 

hyresnämnden.  Avsikten är inte att fördjupa oss inom beteendeekonomiska eller kontraktsteoretiska 

modeller som skulle uppmärksamma de mer förhandlingstekniska aspekterna.  

Juridiskt begränsas studien till att enbart innefatta jordabalkens 12 kap 56-60§§ som behandlar 

lokalhyresförhållande och LAH1, därav behandlas inte skadeståndsprocessen vid flyttersättning i denna 

studie. Kontraktuella villkor som undersökts antas vara skäliga enligt avtalslagens 36 § och en vidare 

undersökning om så är fallet kommer inte att genomföras.   

  

                                                             
1 Lag (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder 
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2 Litteraturstudien 

Inledningsvis utförs en litteraturstudie av vetenskapliga artiklar och branschrapporter som behandlar 

processen i hyresnämnden och dess påverkan på parterna agerande på marknaden. Vidare studeras 

artiklar som behandlar hur hyreskontrakt och dess klausuler ska värderas för att möjliggöra konsekvent 

bedömning av marknadshyran. 

i. Tidigare studier om hyresnämnden 

Lundström och Bejrum (1989) behandlar ämnet marknadshyra ur ett ekonomiskt perspektiv genom att 

studera hur en marknadshyra kan beräknas utifrån olika ekonomiska modeller. Inledningsvis klargör 

författarna att marknadshyra egentligen ska benämnas som marknadshyresvärde eftersom det är ett 

bedömt värde och således föreligger det en viss osäkerhet vid varje bedömning. Senare utvecklas 

begreppet till att benämnas som den mest sannolika hyran eftersom den konstaterade hyran är beroende 

av vilket material som värderingen utgår ifrån. Vidare understrycker författarna att det är viktigt att 

skilja på enskilda hyresobservationer och den mest sannolika hyran eftersom det förstnämnda är en 

prisnotering och den andra är ett värdebegrepp.  

Till en början genomför Lundström & Bejrum (1989) en uppdelning utifrån vilket perspektiv som 

värderingen utgår ifrån. Antingen studeras hyresnivån i framtiden genom att utgå ifrån nytto- och 

kostnadsinformation eller så är utgångspunkten tidigare års hyresnivåer för att kunna utläsa en 

marknadstrend. De metoder som författarna föreslår vid tillgång till tidigare års hyresstatistik är 

bruttovalsmetoden2 eller tillämpandet av en regressionsanalys. I den förstnämnda bruttovalsmetoden 

insamlas relevant marknadsinformation för att sedan korrigerar skillnader avseende klausuler eller ytor 

genom användandet av marknadsmässiga schablonvärden. Detta utförs för att kunna utnyttja statistiska 

metoder så som genomsnittsberäkningar för att bedöma marknadshyran utifrån den insamlade 

materialet. Alternativt kan en regressionsanalys genomföras för att på så viss kunna säkerställa i vilken 

utsträckning olika attribut påverkar hyran och till vilket belopp. Sedan kan den mest sannolika 

marknadshyran fastställas med hänsyn till den enskilda lokalens attribut.  

Lundström och Bejrum (1989) slutsats är att det finns beräkningsmodeller som möjliggör en 

uppskattning av den mest sannolika hyran.  Däremot innefattar dessa modeller en viss osäkerhet som 

behöver presenteras i ett marknadsutlåtande och således rekommenderar författarna några parametrar 

som ska inkluderas i hyresnämndens marknadsyttrande.  Bland annat ska värdetidpunkten och den 

metod som värdeutlåtandet baseras på vara angivna i hyresnämndens protokoll.  

Till skillnad mot Lundström och Bejrum (1989) studerar Lind, Netzell och Katzler (2012) de effekter 

som det indirekta besittningsskyddet har på den svenska lokalhyresmarknaden samt hur den svenska 

lokalhyreslagstiftningen påverkar parternas agerande i hyresnämnden.  

   

                                                             
2 Kan likställas med Ortprismetoden.  



 9 

Lind, Netzell och Katzler (2012) argumenterar för att den svenska hyreslagstiftningen är tämligen unik 

i en internationell jämförelse eftersom övriga länder som nämns inom rapporten har ett oreglerat 

förfarande vid omförhandling. I de länderna som nämns är det i högre utsträckning upp till parterna 

själva att förhandla kring eventuella förlängningsoptioner i det ursprungliga hyreskontraktet. Lind, 

Netzell och Katzler (2012) riktar även kritik mot utformningen av lokalhyreslagstiftningen och de 

processregler som gäller för ett ärende i hyresnämnden. Framförallt riktas det kritik mot att hyresvärden 

är bunden av sitt första bud som återfinns i uppsägningshandlingen, vilket också kan bli dennes 

slutgiltiga bud vid en skadeståndstvist i Tingsrätten. Författarna anser även att hyresnämndens 

bedömning av marknadshyra är svår att förutspå och sällan konsekvent. Det kan då bli rationellt för en 

hyresvärd att begära en hyra som understiger marknadsnivån eller att göra upp i godo med en hyresgäst 

för att undvika risken för en kostsam skadeståndsprocess. 

Vidare konstaterar Lind, Netzell och Katzler (2012) att hyresvärdar i större utsträckning använder 

hyresgästanpassningar och rabatter. En förklaring till detta kan vara att hyresvärdarna inkluderar dessa 

kontraktsvillkor för att kunna påvisa högre ingångshyror med förhoppningen att det påverkar den 

allmänna hyresnivån.  

I slutet av rapporten ger Lind Netzell och Katzler (2012) några förslag till förändring däribland minskat 

skadeståndsbelopp samt att hyresvärden ska ges möjlighet till att ändra sitt yrkande om processen leder 

till krav på ersättning. Avslutningsvis ges viss argumentation till att faktiskt gå över till en oreglerad 

lokalhyresmarknad. 

ii. Tidigare studier om hyreskontraktsvärdering 

Miller & Upton (1976) behandlar de grundläggande teoretiska ramverken för att hyra en tillgång. Att 

hyra en tillgång innebär att hyresgästen köper det underliggande serviceflöde som tillgången 

producerar. Hyresgästen är enligt teorin villig att betala en hyra som är ekvivalent med vad det skulle 

kosta köpa och äga tillgången under nyttjandeperioden. Kostnaden kan likställas med summan av 

tillgångens framtida värdenedsättning och avkastningskravet på det kapital som tillgången kräver. Den 

totala kostnaden ska då fördelas som en annuitet över hela hyresperioden där nuvärdet av 

hyresbetalningarna måste vara likvärdigt med nuvärdet av tillgångens serviceflöde. Eftersom 

hyresgästen betalar för tillgångens serviceflöde kommer hyran vara likvärdig mellan alla tillgångar som 

förser hyresgästen med samma serviceflöde.   

Grenadier (1995) vidareutvecklar det ekvivalenta hyres-begreppet genom att inkludera värdet av olika 

klausuler. Författaren utgår från Miller & Upton (1976) antagande att tillgångar som tillhandahåller 

hyresgästen med samma serviceflöde måste ha samma ekvivalenta hyra oavsett vilka klausuler som är 

inkluderade i avtalet. Grenadier (1995) introducerar även terminstrukturen för hyreskontrakt och att 

denna terminstruktur varierar med tiden. Terminstrukturen visar hyresperiodens inverkan på den 

ekvivalenta hyran och ska användas för att jämföra kontrakt med olika hyresperioder. Utöver 

introduktionen av terminstrukturen utvecklar Grenadier (1995) modeller för att värdera flera av de mest 

förekommande klausulerna och dess påverkan på den ekvivalenta hyran. 
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Grenadier (1996) utreder vidare effekten av hyresgästens kreditrisk på den ekvivalenta hyran och 

belyser likheten mellan obligationer och hyreskontrakt. Grenadier (1996) inkluderar även modeller för 

hur klausuler som påverkar hyresgästens kreditvärdighet, så som bankgarantier och 

förskottbetalningar, ska värderas och relateras till den ekvivalenta hyran. 

Utöver det teoretiska ramverket som har utformas av tidigare artiklar har modellerna tillämpats och 

testats empiriskt. Webb & Fisher (1996) och Gunnelin & Söderberg (2003) undersöker hur de teoretiska 

modellerna kan tillämpas i praktiken. (Webb & Fisher, 1996) undersöker hyresmarknaden i Chicagos 

CBD i syftet att utforma ett rättvisande hyresindex. Webb & Fisher (1996) belyser de skillnader som 

existerar mellan hyresvärdens utgående hyra och den av hyresgästen betalda ekvivalenta hyran. Dock 

justerar författarna endast den utgående hyran med hänsyn till explicita kassaflöden. Explicita 

kassaflöden är att likställa med de kassaflöden som kan inkluderas i hyreskontraktet. Explicita 

kassaflöden kan exempelvis innefatta hyresrabatter, investeringsbidrag, eller andra villkor som 

genererar ett negativt kassaflöde för hyresvärden. Slutsatsen utifrån rapporten är att den utgående 

hyran är missvisande för att fastställa marknadshyresnivån.  

Gunnelin & Söderberg (2003) genomför en empirisk undersökning för att estimera terminstrukturen 

för kontorshyresmarknaden i Stockholm CBD genom att utföra en hedonisk regressionsanalys. En av 

rapportens resultat är att det existerar en terminstruktur på hyresmarknaden och att denna struktur 

varierar med avseende på tiden vilket stödjer Grenadiers tidigare teoretiska studier. 

Clapham och Gunnelin (2003) undersöker terminstrukturen på marknaden och om denna 

terminstruktur ger direkt information om marknadens objektiva bedömning av framtida spot hyror 

vilket tidigare studier antagit. Författarna visar att terminstrukturen inte direkt kan kopplas till 

objektiva förväntningar om framtida hyresnivåer. För att analysera terminstrukturen måste även 

effekten av marknadens riskaversion och räntor vägas in.   
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3 Metod 

3.1.1 Utformningen av intervjuerna 

Då vår ambition är att hitta en kontextfri sanning så är intervjuerna strukturerade utifrån det positiviska 

perspektivet. Enligt den traditionella positivsiska ståndpunkten ska intervjuledaren vara objektiv och 

neutral i förhållande till intervjupersonen. Intervjuledaren ska inte ge någon omfattande förklaring till 

studien, om så görs, ska det vara en kortfattad och standardiserad presentation av ämnet. Under det 

positiviska perspektivet är intervjuerna ofta strikt strukturerade, vilket förenklar sammanställandet, 

jämförandet och analysen av det insamlade materialet. (Alvesson, 2011) 

Den traditionella positivistiska intervjumetoden kan dock innebära att intervjupersonen endast ger 

ytliga och försiktiga svar (Alvesson, 2011). Detta utgör ett hinder för undersökningen då syftet delvis är 

att undersöka fenomen som de kanske inte känner igen, åtminstone inte utifrån de fackmässiga 

termerna. Särskilt hämmande är det när intervjupersonernas implicita kunskap är av intresse, 

skillnaden mellan att veta något och kunna (eller vilja) berätta, kan i vissa fall vara tämligen svårt att 

utrycka (Alvesson, 2011).  

Till följd av denna uppmärksammade problematik har vi valt att använda oss av den interaktiva 

rationalistiska metoden vilket är en vidareutveckling av den traditionella positivistiska metoden. Den 

interaktiva rationalistiska metoden är flexibel och tillåter intervjuaren att anpassa sina frågor utifrån 

situationen vilket ökar framkomsten av intervjupersonens explicita och implicita kunskap.  

Intervjuförfarandet avviker då från den traditionella positivismens strukturerade intervjuer och 

kommer därför följa en mindre strukturerad intervjuguide. Denna intervjuform är oftast 

semistrukturerad vilket ger intervjuperson möjligheten att ge fördjupande och utsvävande svar. För att 

undvika att intervjuerna blir för utsvävande måste intervjuledaren aktivt arbeta med att få in 

intervjupersonen på det samtalsämne som är av intresse. För att förhindra att den semistrukturande 

intervjun behandlar för lite av det studerade ämnet så kan intervjun uppdelas i en inledande del som 

består av öppna breda frågor, och en senare del med mer specifika frågor. (Alvesson, 2011) 

Intervjustudien är strukturerad enligt följande: Inledningsvis presenterar vi oss själva och berätta 

kortfattat om studiens syfte. Sedan följs en semistrukturerad mall i två delar, den första delen består av 

öppna frågor och den senare delen består av specifika frågor som behandlar enskilda frågeställningar. 

Då intervjupersonen svarar på frågorna försöker vi som intervjuledare att interagera för att leda in 

denne på ett djupare plan så att även intervjupersonens implicita kunskap framkommer. Den 

semistrukturerade intervjuguiden åskådliggörs i bilaga 1. För att samtliga frågor skall besvaras på ett 

grundligt och utförligt sätt så har samtliga intervjuer schemalagts till en timme.  

De flesta intervjuer av intresse för kvalitativ forskning sker ansikte mot ansikte (Alvesson, 2011). 

Följaktligen försöker vi att träffa så många av intervjupersonerna som möjligt men eftersom studien 

även kommer att undersöka geografiskt skilda regioner genomförs telefonintervjuer med parterna som 

är verksamma utanför Stockholm. 
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En av intervjuledarna transkriberar sedan samtalet vilket förenklar den senare analysen och möjliggör 

eventuella citathänvisningar. Även om transkriberingen möjliggör en mer detaljerad analys är det 

exakta språkbruket av mindre vikt. Vidare begränsar vi oss till att intervjua elva personer vilket ger oss 

tillräckligt med information för att kunna bilda oss en uppfattning om frågeställningen. 

3.1.2 Urval av respondenter 

Urvalet av de initiala intervjupersonerna är gjorda utifrån två huvudprinciper; representativitet och 

kvalitet (Alvesson, 2011). Då syftet är att undersöka förförandet i en statlig myndighet är urvalet av 

lämpliga intervjupersoner begränsade till de som är eller har varit aktivt delaktiga i processen. De 

delaktiga parterna kan förse oss med tre perspektiv på förfarandet i hyresnämnden; det första 

perspektivet förses av representanter från hyresvärdens sida, det andra perspektivet förses av 

hyresgästen och slutligen så förses det tredje perspektivet av hyresnämndens representanter. Genom att 

intervjua samtliga parter erhålls ett helhetsperspektiv. 

Valet av intervjupersonerna har främst utgått från de dokumenterade protokollen som behandlar 

tidigare ärenden från hyresnämnden Stockholm. I nästa steg har de intervjuade rekommenderat andra 

potentiella intervjupersoner vilket har lett till ett snöbollsurval av intervjupersoner. Genom vägledning 

från de primära källorna och rekommendationerna från de initiala intervjupersonerna säkerställs att 

intervjupersonerna är representativa för studien.  

I tabell 1 följer en kronologisk sammanställning av intervjupersonerna vars identitet kommer att 

behandlas anonymt.  

Tabell 1 Sammanställning av intervjupersoner 
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3.1.3 Studiens trovärdighet 

Vi använder oss av en intervjubaserad kvalitativ metod eftersom vi vill få tillgång till respondenternas 

egna tankar och reflektioner kring processen i hyresnämnden.  En kvalitativ metod är fördelaktig 

eftersom det ger undersökaren möjligheten att ställa följdfrågor till de berörda parterna och samtidigt 

ge intervjupersonen möjligheten att utveckla sina resonemang. En kvantitativ metod med enkäter skulle 

möjligen kunna utnyttjas men denna metod uteslöts eftersom den möjligen ökar risken för statiska svar 

och begränsat möjligheten för oss som intervjuledare att vidareutveckla erhållna svar. 

Beslutet att genomföra en kvalitativ undersökning kan påverka studiens reliabilitet eftersom 

intervjupersonerna kan påverkas av sin ställning i processen och således utge subjektiva bedömningar 

av händelseförloppet i hyresnämnden. Till följd av detta är vi källkritiska vid bedömningen av 

trovärdigheten för deras svar. 

Den källkritiska bedömningen utgår ifrån källans äkthet, oberoende, tidsavstånd och tendens (Hansson, 

2003). Källans äkthet bedöms utifrån hur väl källan är bekant med ämnet, till exempel om källan själv 

har upplevt förfarande eller endast återberättar andras upplevelser från händelsen. Källans oberoende 

bedöms utifrån hur denne påverkas av andra källor. Källans tidsavstånd bedömer hur lång tid som har 

förflutit mellan den aktuella händelsen och återberättande av händelsen. Källans tendens bedöms 

utifrån om den intervjuade har något motiv att återberätta en annan version av händelsen. 

Intervjupersonernas äkthet kan styrkas från hyresnämndens offentliga protokoll som visar att 

intervjupersonerna är involverad i det förfarande som undersöks. Eftersom intervjupersonerna är direkt 

involverade i frågorna och företräder olika parter bedöms källorna vara oberoende från varandra, men 

några av de intervjuade har representerat båda parterna under sin yrkeskarriär. Tidsavståndet mellan 

ett marknadsyttrande och intervjupersonens återberättande av utfallet kan variera eftersom det är en 

relativt sällsynt händelse vilket måste beaktas vid den källkritiska bedömningen. Källans tendens 

bedöms utifrån intervjupersonens syfte vilket påverkas av vilken part som intervjupersonen företräder. 

Detta är en viktig aspekt i den källkritiska bedömningen eftersom intervjupersonerna kan vinkla sin 

utsaga för att gynna den part som denne företräder. 

En faktor som påverkar intervjupersonerna och som inte ska underskattas, är oss själva som 

intervjuledare. Som intervjuledare kan vi påverka resultatet på två sätt, antingen genom 

påverkansproblemet eller tolkningsproblemet (Hansson, 2003). Ett exempel på tolkningsproblemet är 

om intervjupersonen med en juridisk bakgrund välja att svara mer djupgående utifrån ett juridiskt 

perspektiv trots att frågan berör det ekonomiska perspektivet. Vidare finns det en risk att vi tolkar svaren 

utifrån vårt ekonomiska perspektiv vilket kan göra resultatet mindre tillförlitligt eftersom det juridiska 

språkbruket skiljer sig från det ekonomiska. 

Under författandet av analys och resultatdelen har vi haft ovanstående problematik i beaktande och vi 

har försökt att motverka slumpmässigheten i svaren genom att inhämta intervjuer från flertalet aktörer 

med samma ställning i processen.  
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Beträffande de tekniska aspekter inom studien har vi valt att använda oss av en diktafon för att med 

säkerhet kunna återberätta de tankar och åsikter som respondenterna har uttryckt. Samtliga intervjuer 

har blivit transkriberade inom två dagar efter intervjutillfället. Detta för att undvika missförstånd mellan 

det som sägs och den faktiska meningen bakom ett uttalande. 

Vi anser att våra resultat och slutsatser är tillförlitliga och att ett annat slumpmässigt urval av 

intervjupersoner skulle leda till likartade resultat i och med att intervjuade parter har valts med omsorg 

för att bringa ett bredare perspektiv till undersökningen.  Förutsättningen för en god reliabilitet är att 

rådande hyreslagstiftning och medlingsprocessen i hyresnämnden inte förändras.  

Den externa validiteten är god eftersom de intervjuade har valts på grund av sin långtgående erfarenhet 

från branschen. Däremot kan den interna validiteten vara något sämre ifall frågorna har blivit 

misstolkade av de intervjuade personerna. Inom denna studie torde det inte vara något problem 

eftersom vi har klargjort frågan ifall den berörda parten har begärt det eller ifall vi har upptäckt att 

parten besvarar en annan fråga.  

Den kritik som kan riktas mot undersökningens trovärdigheten är ifall resultatet kan generaliseras till 

att omfatta hela Sverige. Kritiken är välgrundad eftersom att vi endast har valt att intervjua 

representanter för hyresnämnden i Stockholm, Malmö och Göteborg. Resultatet skulle vara mer 

generaliserbart ifall även mindre hyresnämnder inkluderades i den kvalitativa studien. 

Storstadsregionerna har valts ut eftersom dessa hyresnämnder handhar flest ärenden och har således 

större erfarenhet av marknadsyttranden. Vilket medför att tidsavståndet mellan händelsen och 

återberättandet minskar som i sin tur ökar källans trovärdighet.  
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4 Det svenska hyressystemet 

4.1 Allmänt om den svenska lokalhyreslagstiftningen 

Regleringen av hyra för lokaler och bostäder återfinns i Jordabalkens (1970:994), nedan benämnd JB, 

12 kapitel som avser avtal i vilket ett hus eller delar av hus upplåts till nyttjande mot ersättning. Lagen 

utgår ifrån nyttjanderättsavtal för bostäder för att sedan behandla lokalhyresavtal med särskilda 

bestämmelser i 12:56-60 JB. Denna struktur har sin grund i att lokalhyreslagstiftningen till viss del blev 

avreglerad år 1968 till skillnad från bostadshyreslagstiftningen som än idag tillämpar 

bruksvärdessystemet och ett direkt besittningsskydd.    

Avregleringen år 1968 innebar att kommersiella nyttjanderättsavtal kan slutas direkt mellan 

hyresgästen och hyresvärden. Därmed innefattas inte lokalhyresavtal av de kollektiva förhandlingarna 

mellan hyresvärdar och hyresgästföreningen för bestämmande av hyresnivåer eller andra avtalsvillkor.  

En vanlig missuppfattning är att det skulle råda en total avtalsfrihet i ett lokalhyresförhållande men så 

är inte fallet. Några exempel är bland annat det principiella förbudet mot rörliga hyror som infördes år 

1979 och som sedan förstärktes ytterligare under år 1988. Syftet med förändringen var att utesluta 

möjligheten för hyresvärden att kräva en indexering för lokalhyresavtal kortare än tre år. Däremot så 

bibehölls möjligheten för hyresvärden att utkräva ersättning för taxebundna kostnader3 och 

fastighetsskatt. 

Ytterligare en skillnad i JB:s 12 kapitel mellan bostadshyresgäster och lokalhyresgäster är att de senare 

endast erhåller ett indirekt besittningsskydd och denna bestämmelse fördes in i JB 12:56 under den 

större reformeringen av hyreslagen år 1968. Innebörden av det indirekta besittningsskyddet är att 

hyresgästen skall ha möjlighet till ett fortsatt hyresförhållande till marknadsmässiga villkor eller en 

möjlighet till ersättning i de fallen som hyresvärdens förlängningsvägran är obefogad eller de villkor 

som hyresvärden kräver bedöms som oskäliga. Bedömning av avtalets oskälighet görs vid ett 

marknadsyttrande hos hyresnämnden vars beslut har presumtionsverkan4 (JB 12:57a) för en 

ersättningstalan i Tingsrätten.  Bakgrunden till denna lagstiftning är att en hyresgästens rörelse oftast 

är starkt förankrad till den lokal som verksamheten bedrivs inom och får därför anses ha en sämre 

position vid en framtida förhandling. 

Genom det indirekta besittningsskyddet försöker lagstiftaren undvika situationer där en oseriös 

hyresvärd utnyttjar hyresgästens situation och istället ge ett starkt incitament till hyresvärden att inte 

begära en hyra som överstiger marknadsnivån. I JB 12:58b stadgas att minimiersättningen uppgår till 

ett belopp som motsvara en årshyra och kan utökas i de fall hyresgästen förorsakats en större förlust. 

Då de mest förekommande kontraktstiderna är tre till fem år så riskerar hyresvärden att få betala ett 

relativt stort skadestånd till hyresgästen (Bill, 2012). 

I fortsättningen av detta kapitel kommer en djupare redogörelse ges över hyresförfarandet med 

startpunkt från uppsägning på grund av villkorsändring till hyresnämndens marknadsyttrande. I vissa 

                                                             
3 Samlingsnamn för kostnader härrörande till uppvärmning, vatten, avlopp, elektricitet samt renhållning.   
4  Hyresnämndens beslut/yttrande godtas som bevisning i framtida juridiska processer, om inget annat kan påvisas. 
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delar ges en mer grundlig redogörelse av begrepp och förfarande för att belysa delar som är av större 

vikt för förståelsen av hyresnämndens resonemang samt för att ge en läsare som är oerfaren inom det 

juridiska området en bättre förståelse av processen. Avslutningsvis ges en övergripande genomgång av 

några andra länders lokalhyreslagstiftningar och hur dessa särskiljer sig från den svenska lagstiftningen.  

4.2 Begreppet marknadshyra 

I den svenska lokalhyreslagstiftningen blir frågan om marknadshyra aktuell när ett tidigare 

lokalhyresförhållande skall förlängas. Detta eftersom en lokalhyresgäst i Sverige har ett indirekt 

besittningsskydd enligt JB 12:57 som innebär att hyresgästen har rätt att förnya avtalet till rådande 

marknadshyra vid hyrestidens utgång. 

Begreppet marknadshyra återfinns under JB 12:57a 1-2st; 

 ”Vid tillämpningen av 57 § första stycket 5 skall en krävd hyra inte anses som skälig, om den 

överstiger den hyra som lokalen vid hyrestidens utgång kan antas betinga på öppna marknaden 

(marknadshyra). Marknadshyran skall i första hand bestämmas med utgångspunkt i en jämförelse 

med hyran för andra liknande lokaler på orten.” 

Utifrån denna lagtext har tolkningar gjorts att marknadshyran främst skall bedömmas utifrån hyran hos 

likvärdiga lokaler på orten. Bestämmande av marknadshyra utgår ifrån de senast betalda hyrorna i 

området vid upphörandetidpunkten för prövningslokalen5. I förarbetena framgår det att parterna ska 

presentera det material som ligger till grund för jämförelsen. Det bakomliggande resonemanget är att 

hyresgästen på så vis får ett stärkt skydd mot oskäliga hyresvillkor. Detta eftersom hyresvärden måste 

beakta eventuella ersättningsanspråk som kan inkomma ifall oskäliga hyresvillkor leder till att 

hyresgästen lämnar lokalen (Carlsson & Gustafsson, 1988). 

Enligt proposition 1987/88:146 skall hyresnämnden i sin bedömning av marknadshyran endast beakta 

lokaler som i grova drag överensstämmer med prövningslokalen. De attribut som hyresnämnden skall 

ta i beaktande är framförallt lokaltyp. Samma typer av lokaler ska jämföras med varandra, till exempel 

ska kontorslokaler jämföras med andra kontorslokaler. Dock ska inte verksamheten i lokalen påverka 

värderingen. Andra faktorer som hyresnämnden skall väga in i sin bedömning är framförallt läge, 

storlek, standard och lokalens disposition. I kommentaren till JB 12:57a poängteras att nytecknade 

jämförelseavtal skall ges större vikt vid bedömningen av marknadshyra. I de fall jämförelsematerialet är 

undermåligt så har hyresnämnden möjlighet till en mer fri värdering där tidigare material behandlas 

som bakgrundsmaterial (Holmqvist & Thomsson, 2015, p. Kommentar till 57a §). 

I förarbetena och kommentarerna till hyreslagen anges att marknadshyran ska vara synonymt med 

begreppet – den mest sannolika hyran, som används inom den fastighetsekonomiska teorin (Carlsson 

& Gustafsson, 1988). Vid beräkning av marknadshyran kan hyresnämnden använda sig av olika 

                                                             
5 Den omtvistade lokalen och vars marknadshyra ska bedömas av hyresnämnden. 
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beräkningsmetoder såsom medel-, median- eller typvärde av alla noterade jämförelselokaler (Holmqvist 

& Thomsson, 2015). 

Den juridiska definitionen av marknadshyra kan jämföras och till viss mån likställas med begreppets 

användning inom fastighetsbranschen. Ett exempel från fastighetsbranschen är den definition som 

återfinns i värderingshandlingen från Svenskt fastighetsindex 2007 som lyder enligt: 

”Med marknadshyra avses den hyra som lokalen kan antas betinga på den öppna marknaden. Det är 

således den hyra som sannolikt skulle erhållas vid nytecknande av hyreskontrakt för lokalen vid 

värdetidpunkten” (Svenskt Fastighetsindex, 2007) 

I den fastighetsekonomiska litteraturen kan marknadshyran definieras som ”den mest sannolika hyran 

som skulle uppkomma på en fri hyresmarknad”. (Institutet för värdering av fastigheter och SFF, 2010).  

Ovanstående beskrivningar av marknadshyran är i likhet med den juridiska definitionen som även anser 

att lokalen skall erbjudas under en given tidpunkt på den öppna marknaden.  

Ett annat sätt att definiera marknadshyra är att genomföra en analogisk tolkning av två definitionerna 

av marknadsvärdet för en fastighet som får anses vara normerande i fastighetsbranschen.  

”Marknadsvärdet definieras i princip som det mest sannolika priset om fastigheten säljs på 

marknaden på normalt sätt med vissa marknadsföringskanaler, viss försäljningsmetod och med en 

viss exponeringstid under en viss tidpunkt” (Lind, 2011)  

”Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en försäljning på en fri och öppen fastighets-

marknad vid ett visst givet tillfälle, den så kallade värdetidpunkten. Försäljningen förutsätts ske efter 

det att värderingsobjektet varit utbjudet till försäljning på ett för fastighetstypen sedvanligt sätt under 

en normal exponeringstid” (Real Advisor group, 2015) 

Begreppet marknadshyra för en lokal kan tolkas på ett analogt sätt eftersom i båda fallen skall objektet 

värderas utifrån lokalens värde vid en given tidpunkt på en fri marknad. Skillnaden jämfört med den 

juridiska definitionen är att hänsyn tas till den exponeringstid som olika lokaltyper kan kräva innan ett 

hyresförhållande kan inledas samt att hänsyn tas till olika värderingsmetoder och 

marknadsföringskanaler.  

Sammanfattningsvis så kan definitionen av marknadshyra till en början anses vara ungefär densamma 

mellan det juridiska och fastighetsekonomiska perspektivet. Eftersom båda perspektiven utgår ifrån att 

bedömningen av marknadshyra skall ske utifrån liknande lokaler på orten. Marknadshyran bedöms 

således till vad liknande lokaler kan antas betinga under en given tidpunkt på den fria och öppna 

marknaden.  Däremot skiljer sig dessa definitioner åt eftersom hyresnämndens bedömning till stor del 

är beroende av de processrättsliga regler som återfinns i hyreslagen. Till skillnad från den 

fastighetsekonomiska definitionen som är mer omfattande och tar hänsyn till hela marknaden så är den 

juridiska begränsad till de material som parterna lämnar in för bedömning. Detta följer av att det är 

parterna själva som sätter ramen för processen i nämnden genom sina yrkanden och inlämnande av 
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jämförelsematerial.  Vidare återfinns det en väsentlig skillnad mellan de olika perspektiven och det är 

för vilka attribut som ges större vikt. I den juridiska processen så är de fysiska attributen av intresse 

medan i den fastighetsekonomiska definitionen så tas en större hänsyn till kontraktuella bestämmelser.  

4.3 Hyresnämnden 

Hyresnämnden är den första instans i det svenska rättsväsendet som är en medlande och delvis 

beslutande rättsorgan för tvister rörande bostads – och lokalhyresförhållanden. Den lagstiftning som 

styr nämndens arbete återfinns under Lag (1973:188) om Arrendenämnder och Hyresnämnder (som i 

fortsättning benämns LAH) samt tilläggsbestämmelserna i JB 12:68-73. 

Parter som vill få sitt hyresförhållande prövat i hyresnämnden skall vända sig till någon av de åtta 

hyresnämnderna som återfinns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Jönköping, Umeå, Sundsvall 

och Västerås. En ansökan till hyresnämnden ska vara skriftlig och ska vara nämnden tillhanda i god tid 

innan hyresförhållandets upphörande. I ansökan ska det framgå vad parterna tvistar om och om 

enskilda förhandlingar sker mellan parterna. Om de enskilda förhandlingarna mellan parterna har 

stagnerat så kallar nämnden till ett första sammanträde.  

Vid ett sammanträde i hyresnämnden deltar normalt tre ledamöter. Ordföranden är en utbildad jurist 

och kallas hyresråd. Därtill finns det två representanter, vilket vardera av dem representerar en 

intresseorganisation från hyresvärdens och hyresgästens sida. Vanligen är ledamöterna utsedda av 

exempelvis Svensk Handel och Fastighetsägarna. Utöver ledamöterna brukar en protokollförare 

medverka vid sammanträdet (Hyresnämnden, 2015).  

Parterna har ibland förväntningen att nämnden har möjlighet att bedöma eller tolka de olika 

avtalsvillkoren i ett hyresförhållande. Denna föreställning av nämndens arbete är dock felaktig, eftersom 

nämndes uppgift endast är att medla mellan parterna och försöka nå en förlikning. Hyresnämnden ger 

således inga råd hur en uppkommen tvist skall lösas eller hur ett avtal, uppsägning eller annan handling 

skall tolkas. Vidare så lämnar hyresnämnden inte något förhandsbesked om utgången av ett ärende eller 

hur en part ska lägga upp sin process (Hyresnämnden, 2015). 

För lokalhyresärenden kan nämnden endast besluta om frågor rörande tidsintervallet för uppskov med 

avflyttning samt de villkor som skall gälla under uppskovstiden, se 4§ LAH och JB 12:59. Därutöver 

anses hyresnämnden endast vara en medlande part vars utsago förvisso kan få presumtionsverkan i 

frågan om ersättning enligt JB 12:59. Andra regler av intresse är att allmänna domstolar kan hänskjuta 

tvister till hyresnämnden för medling enligt 7 § LAH och att nämnden kan agera som skiljedomstol i de 

fall parterna har avtalat om detta 15§ LAH.   

Vid ett medlingsförfarande eller under ett marknadsyttrande så kan hyresnämnden utkräva dokument 

från berörda parter enligt 18 § LAH och nämnden kan vid behov anlita expertis som bistår nämnden, 

ifall ärendets beskaffenhet eller annat särskilt skäl föranleder det. Vidare kan varken hyresnämndens 

beslut eller yttrande överklagas eller ändras enligt JB 12:70, om det inte föreligger synnerliga skäl.  
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4.4 Processen i hyresnämnden 

Under denna rubrik presenteras förfarandet från uppsägning till skadeståndsanspråk i kronologisk 

ordning för att ge läsaren en överblick av förfarandet i hyresnämnden. Denna processbeskrivning avser 

inte att vara uttömmande utan syftar mer till att skapa ett helhetsperspektiv för läsaren. 

1) Det ursprungliga kontraktet sägs upp för villkorsändring nio månader innan kontraktet löper 

ut. Uppsägningen kan företas av hyresvärden eller hyresgästen som informerar motparten att 

denne inte vill förnya kontraktet till gällande villkor. Denna part presenterar sedan sina 

yrkanden för ett fortsatt hyresförhållanden. Mer uttömmande information kring formalia vid 

en uppsägning (se avsnitt 4.4.1). 

2) I nästa steg är det upp till motparten att antingen acceptera de nya villkoren eller begära medling 

hos hyresnämnden. Ansökan om medling hos hyresnämnden måste ske inom två månader från 

uppsägningstidpunkten för att hyresgästen ska ha kvar möjlighet till ersättning ifall parterna 

inte kan komma överens.  Om hyresgästen inte hänskjuter tvisten till hyresnämnden inom två 

månader efter uppsägning har möjligheten till ersättning gått förlorad.  

3) Under förutsättningen att parterna inte har nått en förlikning så avsätter hyresnämnden en tid 

för ett sammanträde. Vid första sammanträdet möts parterna och klargör för vilken del av 

avtalet som de tvistar om och vardera parten ges möjlighet att presentera sitt yrkande. Det är 

sedan dessa uppgifter som ligger till grund för nämndens första medlingsförsök.  I de fall 

parternas yrkanden skiljer sig väsentligt åt kan nämnden meddela att en förlikning inte kan nås 

och avskriver ärendet. Detsamma gäller ifall hyresgästen eller båda parterna inte närvarar vid 

sammanträdet.  

4) Efter att parterna har presenterat sina yrkanden så tillfrågar hyresnämnden parterna om de vill 

att hyresnämnden skall lämna ett medlingsförslag.  Om någon av parterna begär detta så lämnar 

hyresnämnden efter ett kortare övervägande ett första medlingsförslag som enbart bygger på 

det presenterade materialet.  Motsätter sig någon av parterna detta medlingsförslag så finns det 

två möjliga utfall inom processen. Antingen så skriver nämnden av ärendet eftersom en 

förlikning inte går att nås eller så begär någon av parten om ett marknadsyttrande från 

hyresnämnden.  

5) I de fall ett marknadsyttrande skall utges från hyresnämnden så får parterna presentera de 

jämförelselokaler som stödjer deras yrkade hyra. Nämnden utför då en jämförelseprövning (se 

avsnitt 4.4.2.1),  syftet med jämförelseprövningen är att urskilja jämförelseobjekt som i grova 

drag överensstämmer med prövningslokalen. De faktorer som värderas är bland annat läge, 

storlek, lokaltyp och disposition. Efter bedömning av dessa faktorer presenterar sedan 

hyresnämnden ett marknadsyttrande.  

6) Parterna har möjligheten att komma överens kring den presenterade marknadshyran eller så 

väljer parterna att avsluta hyresförhållandet till upphörandetidpunkten.  Hyresgästen eller 

hyresvärden kan då utkräva att hyresnämnden skall ta ställning till om uppskov med avflyttning 
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kan ske och till vilka villkor. Den maximala uppskovstiden är två år men brukligt intervall är en 

till fem månader.  Därutöver har hyresgästen en möjlighet att utkräva ersättning i de fall 

hyresvärdens yrkade hyra väsentligt överstigit hyresnämndens marknadsyttrande. 

Ersättningstalan skall då föras i Tingsrätten och hyresnämndens marknadsyttrande har då 

presumtionsverkan vid en sådan bedömning. 

4.4.1 Uppsägning 

Den svenska hyreslagen reglerar kontrakts- och uppsägningstider under JB 12:3-4. Huvudregeln för 

kontraktstider är att samtliga kontrakt anses gälla för obestämd tid, om inget annat anges i avtalet. För 

att ett hyresavtal skall upphöra måste någon av parterna insända en uppsägning till motparten. I de fall 

då avtal har ingåtts för en bestämd tid gäller samma princip som tidigare för hyresförhållanden som har 

varat nio månader eller längre.  Enligt JB 12:4 2st så ska hyresavtalet upphöra i månadsskiftet som 

inträffar nio månader från uppsägningen om inte längre uppsägningstid är avtalad. Denna tidsangivelse 

har sedermera godtagits som standardklausul i Fastighetsägarnas utgivna standardhyresavtal. Vid 

utebliven uppsägning förlängs avtalet med tidigare hyresvillkor på obestämd tid och uppsägningstiden 

är densamma som tidigare nämnts.  

Det generella formkrav som hyreslagen kräver för att en uppsägning skall anses vara gällande återfinns 

under JB 12:8. En uppsägning skall vara skriftlig ifall hyresförhållandet har varat längre än tre månader. 

I det mer specifika fallet rörande lokaler skall uppsägning ske enligt JB:s bestämmelser vars regler om 

uppsägning av lokalhyresavtal återfinns i JB 12:58-58a. Enligt dessa paragrafer ska den skriftliga 

uppsägningen innehålla det datum till vilket uppsägningen utgår, vilken part som har sagt upp avtalet 

samt ställda villkor för ett fortsatt hyresförhållande. Samtliga villkor ska presenteras på ett begripligt 

sätt så att motparten inte har några svårigheter att förstå vad som krävs för ett fortsatt hyresförhållande.  

Hyresvärden har ett mer omfattande formkrav jämfört med hyresgästen eftersom hyresvärden måste 

precisera de yrkanden han har för ett fortsatt hyresförhållande eller de anledningar till varför han vägrar 

medge en förlängning. Dessutom skall hyresvärden i uppsägningshandlingen underrätta för hyresgästen 

om möjlighet till att hänskjuta tvisten inom två månader från uppsägning till hyresnämnden i de fall 

hyresgästen inte godtar att flytta utan ersättning. Till skillnad mot hyresvärden behöver inte hyresgästen 

precisera samtliga av sina villkor för ett fortsatt hyresförhållande, utan endast de delar som hyresgästen 

önskar ändra. Vidare så har hyresgästen möjlighet att hänskjuta tvisten till hyresnämnden även om det 

är hyresgästen själv som har sagt upp avtalet för villkorsändring, med tillägget att detta måste ske inom 

tidigare angivna tidsintervall.   

I de fall någon av parterna åsidosätter sina förpliktelser från tidigare nämnda lagrum så anses 

uppsägningen vara utan verkan och det tidigare hyresavtalet fortsätter löpa på obestämd tid.  

4.4.2 Marknadsyttrande  

Hyresnämnden kan endast ta ställning till marknadshyra ifall tvisten rör en uppsägning för 

villkorsändring, se JB 12:58-57. Ett marknadsyttrande hos hyresnämnden föranleds av ett 

medlingsförfarande mellan parterna och kommer endast till stånd ifall någon av parterna begär ett 

marknadsyttrande, se 12a § LAH.  
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Som tidigare nämnts kallar hyresnämnden initialt parterna till ett första sammanträde i vilket nämnden 

vill inbringa klarhet över det som är omtvistat, det vill säga hyra eller andra kontraktuella bestämmelser, 

samt ge en möjlighet till parterna att presentera sina yrkanden. I slutet av ett sammanträde är det inte 

ovanligt att nämnden sedan presenterar ett första medlingsförslag för parterna. Nås inte en förlikning 

kan antingen en eller båda av parterna begära ett marknadsutlåtande i de fall hyran är det omtvistade 

villkoret, se 12a LAH.  

Nämnden skall på en begäran av ett marknadsutlåtande insamla information från vardera part som 

styrker deras yrkande hyresnivå. Av det insamlade materialet företar sedan nämnden en grov jämförelse 

med den prövade lokalen och utesluter objekt som inte är jämförbara med den omtvistade lokalen.  Av 

de objekt som hyresnämnden funnit jämförbara kan nämnden besluta om en besiktning för att på så vis 

möjliggöra en bedömning av dess fysiska likhet med prövningslokalen, se 17§ LAH. Utöver besiktningen 

kan parterna åberopa sakkunniga eller vittnen för att styrka sin sak, se19a§ LAH. Även nämnden själv 

kan anlita expertis för att bistå denna bedömning. 

De jämförelselokaler som nämnden har funnit jämförbara ligger sedan till grund för bedömningen av 

marknadshyran. I denna bedömning har nämnden möjlighet att göra schablonmässiga justeringar av 

lokalers hyra beroende på vilka klausuler som inkluderas i avtalen.   

I den sista delen av processen samlas hyresrådet och ledamöterna och sammanställer det presenterade 

materialet. Efter en sammanvägning av materialet så avger nämnden ett marknadsutlåtande. I de fall 

hyresvärdens yrkande får anses understiga marknadsnivån så utläses det från domskälen med orden 

”fordrad hyra får anses skälig” vilket har innebörden att marknadshyran kan överstiga hyresvärdens 

yrkande. Motsatsvis så presenterar nämnden marknadshyran och de skäl som ligger till grund för 

bedömning i fall hyresvärdens yrkande överstiger rådande hyresnivå.  

Parterna ges därefter en möjlighet att träffa en förlikning till nämndens presenterade villkor och vid en 

överenskommelse förlorar hyresgästen sin rätt till skadestånd. Om hyresvärden motsätter sig den 

presenterade marknadshyran så har hyresgästen möjlighet att utkräva ersättning i Tingsrätten där 

nämndens yttrande av marknadshyran har presumtionsverkan.  

4.4.2.1 Jämförelseprövning 

Vid ett marknadsutlåtande skall marknadshyran i första hand bestämmas med utgångspunkt i en 

jämförelse med hyror för liknande lokaler på orten enligt JB 12:57a. I fortsättningen presenteras de steg 

som hyresnämnden skall följa vid en jämförelseprövning och hur olika attribut ska tolkas utifrån 

kommentaren till hyreslagen.   

Jämförelseprövningen inleds med att hyresnämnden bedömer om de åberopade jämförelselokalerna är 

jämförbara med prövningslokalen. Lokalerna ska i grova drag vara jämförbara med prövningslokalen 

med avseende på lokaltyp, läge, storlek och standard (Holmqvist & Thomsson, 2015). 

Av de jämförelselokaler som anses överensstämma med prövningslokalen utförs en grundligare 

bedömning av hyresnämnden. Vidare presenteras de faktorer som hyresnämnden skall ta ställning till 
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vid sin bedömning i bilaga 2. Det är värt att lägga märke till att det inte enbart är de fysiska attributen 

som ska uppmärksammas utan även kontraktuella skillnader ska beaktas i hyresnämndens bedömning 

(Lövdén & Persson, 2001).  

Hyresnämnden ska pröva jämförbarheten genom att antingen genomföra besiktningar vid förfrågan 

från parterna eller i de fall som parterna inte åberopar besiktning ska hyresnämnden utgå från det 

inlämnade materialet. I en prövning av de fysiska attributen får lokalens mikroläge anses vara av 

väsentlig betydelse i synnerhet för butiker och restauranger. Vid bedömning av lokalens mikroläge 

förutsätt en fysisk besiktning. Utifrån de kontraktuella skillnaderna ska nämnden utgå ifrån 

hyresvärdens yrkanden för att sedan studera jämförelsematerialet. Kontraktstidpunkten för 

jämförelseobjekten ska beaktas så att kontrakten speglar den nuvarande marknadssituationen. 

Hyresnämnden genomför en egen bedömning av skäligt tidsintervall och ger en större vikt till 

nytecknade hyresavtal. Vidare skall nämnden undersöka ifall de avtalstillägg som hyresvärden kräver 

återfinns i jämförelselokalernas hyreskontrakt (Holmqvist & Thomsson, 2015). 

Nämnden ska vid skillnader i de fysiska eller kontraktuella attributen inte enbart nämna dessa lokaler 

som icke jämförbara, utan nämnden skall vid möjlighet korrigera skillnaderna genom tillägg eller avdrag 

på hyrorna hos jämförelselokalerna. En korrigering bör genomföras utifrån erfarenhetsvärden eller 

schablonmässiga belopp (Holmqvist & Thomsson, 2015). 

Hyresnämnden ska med vägledning utifrån jämförelsematerialet presentera marknadshyran för 

prövningslokalen. Denna bedömning förutsätter att parterna har presenterat relevanta jämförelseobjekt 

ur vilket hyresnämnden kan göra en rimlig jämförelseprövning. I de fall jämförelsematerialet får anses 

bristfälligt eller uppenbart missvisande kan nämnden utgå ifrån en allmän värdering. Vid en sådan 

situation så ges hyresnämnden möjlighet till att använda sig av annan marknadsinformation så som 

hyresstatistik eller nyligen tecknade hyror inom området. Hyresnämnden är dock inte skyldig att 

undersöka ifall det finns något relevant material eftersom förfarandet i nämnden är en dispositiv 

process, vilket innebär att det är upp till parterna själva att ansvaret för inhämtande av jämförelselokaler 

(Holmqvist & Thomsson, 2015). 

I den slutgiltiga bedömningen av de relevanta jämförelselokalerna utesluts avvikande 

hyresobservationer från jämförelsematerialet som inte anses representera marknadsnivån. I denna 

bestämmelse kan även hyreskontrakt som tecknats där hyresgästen och hyresvärden känner varandra 

och har avtalat om hyror som inte speglar marknaden. Exempelvis kan det beröra avtal som innehåller 

hyresgästanpassningar eller rabatter (Holmqvist & Thomsson, 2015). 

Slutligen presenterar hyresnämnden en sammanvägd bedömning av marknadshyran för 

prövningslokalen. I denna presentation ska hyresnämnden även motivera sina skäl till bedömningen 

samt vilka lokaler som har ansetts påverka hyresnivån. (Holmqvist & Thomsson, 2015) 

4.5 Internationellt perspektiv 

Den svenska hyreslagstiftningen erbjuder ett förhållandevis starkt rättsskydd för lokalhyresgästen.  I 

den svenska lagstiftningen har lokalhyresgästen rätt till en förlängning av hyresförhållandet till rådande 
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marknadshyran vid uppsägningstidpunkten eller rätt till ersättning om hyresvärdens oskäliga yrkande 

får tillföljd att hyresgästen väljer att flytta. Ur ett internationellt perspektiv är den svenska lagstiftningen 

tämligen unik eftersom internationellt så är det upp till parterna att fritt komma överens om framtida 

hyresförhållande.  

Skillnaden mot den svenska lagstiftningen är att parterna redan i det initiala hyreskontraktet inkluderar 

klausuler som reglerar ett framtida hyresförhållande. Ett exempel på denna företeelse är de 

hyreskontrakt som tecknas i Hong Kong och Finland vilka är detaljrika och omfattar klausuler som 

behandlar fortsatt hyresförhållande och andra ansvarsuppdelningar.  Framförallt behandlas frågor 

rörande framtida förlängningsmöjligheter och intervallet för hyresjusteringar (Cordell, 2013). 

Hyresgästen har ur ett internationellt perspektiv erhållits ett större ansvar för att skydda sina intressen 

redan i det ursprungliga kontraktet.  Hyresgästen har således inget indirekt besittningsskydd eller 

möjlighet till ersättning vid utebliven överenskommelse (Cordell, 2013) (Alanko, 2009).  

Ett annat exempel är den lagstiftning som tillämpas i Storbritannien där parterna tecknar längre 

avtalsförhållanden, vanligtvis på 20 år eller längre. I likhet med lagstiftningen i Hong Kong och Finland 

är det upp till parterna att inkludera klausuler som reglerar framtida hyresförhållande. En väsentlig 

skillnad mot den svenska modellen och lagstiftningen i Finland och Hongkong är att hyresgästen har 

större möjlighet att överlåta hyresavtalet till en tredje part. Till skillnad mot den svenska lagstiftningen 

som kräver hyresvärdens godkännande så krävs inget samtycke från hyresvärden för en överlåtelse av 

hyreskontraktet (Crosby & Hughes, 2012).  
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5 Ekonomisk teori 

Ett hyreskontrakt är en komplex ekonomisk konstruktion mellan hyresgästen och hyresvärden. 

Förutom den överenskomna hyran och lokalens fysiska skillnader inkluderar avtalet villkor som 

påverkar det totala värdet av hyreskontraktet. De inkluderade villkoren kan vara betungande eller 

fördelaktiga för någon av parterna och kommer följaktligen reflekteras i den överenskomna hyran. Detta 

blir problematiskt när marknadshyran ska bedömas eftersom den utgående hyran kan vara likvärdig 

mellan olika lokaler men deras tillhörande villkor kan vara mer eller mindre omfattande. Även om de 

tillhörande villkoren påverkar värdet av ett enskilt avtal måste lokaler med likvärdiga fysiska attribut ha 

samma ekvivalenta hyra eftersom de producerar samma serviceflöde för hyresgästen (Miller & Upton, 

1976). 

5.1 Ekvivalent hyra 

Eftersom hyreskontrakt inkluderar villkor utöver den utgående hyran måste avtalets ekvivalenta hyra 

beräknas för att korrigera för kontraktuella skillnader och möjligöra en rättvisande uppskattning av 

marknadshyran. Den ekvivalenta hyran är nuvärdet av hyresbetalningarna diskonterat med den riskfria 

räntan (𝑟𝑓), justerat för explicita kassaflöden samt värdet av de övriga klausulerna. Nuvärdet ska sedan 

fördelas över hyresperioden med annuitetsmetoden (formel 2), den beräknade annuiteten är 

hyreskontraktets ekvivalenta hyra under avtalsperioden  (Webb & Fisher, 1996).  

𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑛 = ∑
(𝐻𝑦𝑟𝑎𝑛𝑛 − 𝐸𝑥𝑝𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎 𝑎𝑣𝑑𝑟𝑎𝑔𝑛)

(1 + 𝑟𝑓)
𝑛

𝑇

𝑛=1

   (1) 

𝐸𝑘𝑣𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎 ℎ𝑦𝑟𝑎𝑛 = 𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑛 ∙
𝑟𝑓 ∙ (1 + 𝑟𝑓)

𝑛

(1 + 𝑟𝑓)
𝑛

− 1
   (2) 

Den ekvivalenta hyran är följaktligen värdet av kontraktet fördelat över hela hyresperioden och kommer 

att vara jämförbar mellan alla hyreskontrakt. För att beräkna den ekvivalenta hyran ska den utgående 

hyran justeras för explicita kassaflöden. Explicita kassaflöden är till exempel hyresrabatter och 

investeringsbidrag som har en negativ påverkan på kontraktets nuvärde. För att beräkna värdet av dessa 

ska de diskonteras med den riskfria räntan under det år de tillfaller hyresgästen. Övriga klausuler som 

till exempel indexklausuler har ett värde men dessa kan inte explicit justeras från den utgående hyran 

eftersom den faktiska kostnaden inte är känd vid avtalets tecknande. För att beräkna värdet av klausuler 

var kostnad inte är känd vid avtalets tecknade måste andra metoder tillämpas. Några av dessa klausuler 

kan likställas med optioner vars värde ska beräknas utifrån optionsteoretiska modeller (Webb & Fisher, 

1996).  

Utöver justeringen för de explicita kassaflödena och värdet av klausulerna påverkas värdet av kontraktet 

även av hyresgästens kreditvärdighet. Risken för att hyresgästen inte kan genomföra hyresbetalningarna 

är större från en hyresgäst med sämre kreditvärdighet och måste diskonteras med en riskjusterad 

kalkylränta istället för den riskfria räntan. Hyresvärden kan minimera risken och höja värdet på 
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kontraktet genom att till exempel inkludera bankgarantier vilket innebär att dessa klausuler har ett 

värde.    

Efter att det totala värdet av kontraktet har beräknats och fördelats över kontraktsperioden med 

annuitetsmetoden har den ekvivalenta hyran blivit fastställd för ett hyreskontrakt med den 

hyresperioden. Den ekvivalenta hyran är inte jämförbar mellan hyreskontrakt med olika lång 

hyresperiod. Till exempel är den ekvivalenta hyran för ett kontrakt som löper under tre år inte 

jämförbart med ett kontrakt som löper under fem år.  

Sammanfattningsvis, för att fastställa en marknadshyra som är jämförbar mellan alla lokaler måste den 

ekvivalenta hyran fastställas från ett större urval av lokaler. Värdet av de explicita kassaflödena kan 

beräknas med kassaflödeanalytiska metoder och är vanligen kvantifierbara i hyreskontraktet men de 

klausuler som inte är explicit kvantifierbara måste värderas utifrån andra ekonomiska modeller. Utöver 

de kontraktuella skillnaderna måste den utgående hyran även ta hänsyn till de fysiska attribut som 

skiljer lokalerna åt och påverkar hyresgästens serviceflöde. Avsikten med avsnittet är att förse läsaren 

med den teori som möjliggör en konsekvent jämförelse mellan lokalernas fysiska attribut och 

kontraktuella skillnader, avsikten är dock inte att fördjupa läsaren i de tekniska omständigheterna vid 

optionsvärdering. 

5.2 Fysiska skillnader  

Den fundamentala ekonomiska uppfattningen är att alla hyreskontrakt är jämförbara och har samma 

hyra om de förser hyresgästen med samma serviceflöde (Miller & Upton, 1976). I praktiken är detta 

serviceflöde inte direkt jämförbart eftersom lokalerna fysiska attribut skiljer dem åt. 

För att fastställa marknadshyran från ett större urval måste lokalerna vara fysiskt jämförbara och för att 

estimera värdet av skillnaden mellan olika lokaler kan en hedonisk regressionsanalys utföras som 

skattar värdet av lokalernas fysiska attribut. Denna regressionsanalys kan till exempel inkludera 

variabler så som lokalens storlek, skick och läge. Om det går att förutsätta att lokalens storlek har en 

linjär inverkar på den ekvivalenta hyran går det att analysera den utgående hyran i kronor per kvm 

(Bejrum & Lundström, 1989). Detta är mer sannolikt för homogena lokaler så som kontor men mindre 

sannolikt för butiker eftersom hyresgästens servisflöde påverkas av lokalens disposition. 

𝐸𝑘𝑣𝑖𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎 ℎ𝑦𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑘𝑣𝑚 = 𝑓(𝑓𝑦𝑠𝑖𝑠𝑘𝑎 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡 #1, … , 𝑓𝑦𝑠𝑖𝑠𝑘𝑡 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡 #𝑛 )   (3) 

Genom att genomföra en regressionsanalys kan den ekvivalenta hyran för det underliggande 

serviceflödet analyseras även om lokalerna har olika fysiska attribut. Den mest sannolika 

marknadshyran kan då bedömas utifrån ett större urval av lokaler vilket är nödvändigt eftersom det i 

praktiken inte existerar lokaler som är direkt jämförbara.  

5.3 Terminstrukturen 

Utöver skillnaderna mellan lokalernas fysiska attribut så har hyresavtalen oftast olika löptider. Två 

kontrakt kan ha samma utgående hyra för olika kontraktsperioder, men deras ekvivalenta hyra är inte 

nödvändigtvis densamma. Detta kan jämföras med räntemarknaden där räntan på ett lån är beroende 
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av lånets löptid. Tillsammans bildar dessa räntor en terminstruktur och begreppet är analogiskt 

tillämpbart för hyresavtal (Grenadier, 1995). Hyreskontraktens terminstruktur är inte direkt 

observerbar men kan skattas empiriskt genom att inkludera hyresperioden i regressionsanalysen som 

estimerar de fysiska attributens inverkan på den ekvivalenta hyran. Hyran i regressionsanalysen 

kontrolleras för alla fysiska attribut och kan därmed analyseras med avseende på hyreskontraktens 

löptid. Terminstrukturen är inte statisk utan kan förändras med tiden, vilket innebär att varje enskilt 

kontrakt påverkas av terminstrukturen vid tidpunkten då avtalet tecknades (Gunnelin & Söderberg, 

2003). Terminstrukturen för hyreskontrakt kan, likt terminstrukturen på räntemarknaden, vara 

stigande eller avtagande. Detta innebär att ett fem årigt avtal kan ha en högre eller lägre ekvivalent hyra 

än till exempel ett tre årigt kontrakt. Efter att terminstrukturen har analyserats kan den ekvivalenta 

hyran jämföras mellan hyresavtal med olika kontraktsperioder, förutsatt att de är tecknade under 

samma tidpunkt. Det är viktigt att notera att terminstrukturen är påverkad av de marknadsförhållanden 

då hyreskontraktet tecknades och inte när hyresgästen ges tillträde till lokalen. 

Terminstrukturen kan också utnyttjas för att beräkna den ekvivalenta hyran för kontrakt där 

hyresgästen har tillträde efter att avtalet tecknas. Denna hyra kan jämställas med forward räntan på 

räntemarknaden. Metoder för att beräkna forward hyran har utvecklats men dessa metoder involverar 

komplicerad optionsvärdering som är för omfattande för att behandlas i denna uppsats (Grenadier, 

1995).  

Rent tekniskt är alla hyror fastställda innan hyresgästen har tillträde vilket är mest påtagligt vid 

nyproduktion. Detta eftersom fastighetsutvecklare tecknar hyreskontrakt långt innan fastighetens 

uppförande.  En fastighetsutvecklare bör då fastställa terminstrukturen och beräkna forward hyran för 

tidpunkten mellan kontraktets start- och slutdatum för att fastställa kontraktets ekvivalenta hyra. 

(Grenadier, 1995). 

5.4 Klausuler 

Utöver lokalens fysiska attribut som påverkar lokalens serviceflöde och effekten av olika hyresperioder 

innehåller hyreskontrakt även klausuler. Dessa klausuler är oftast, men inte alltid att likställa med 

optioner, varav vissa är uppenbara och andra är mer dolda. En hyresvärd kan till exempel inneha en 

option kopplad till hyresgästens framtida försäljning, så som är fallet för omsättningsbaserade hyror. 

Även om omsättningsklausulen inte är explicit kvantifierade i kontraktet kommer hyresgästen kräva en 

lägre hyra för att ingå i avtalet. Detta eftersom hyresgästen förses med samma grundläggande 

serviceflöde och måste befinna sig i jämvikt oavsett vilka klausuler som inkluderas i kontraktet. Utöver 

dessa klausuler är hyresgästernas kreditvärdighet skiftande vilket påverkar deras förmåga att betala 

hyra och således risken för hyresvärden, risken av hyresgästens framtida hyresbetalningar måste även 

prissättas för att fastställa den ekvivalenta hyran.  

5.4.1 Driftklausuler 

Den ekvivalenta hyran kan jämställas med begreppet kallhyra som används i praktiken. Om kontraktet 

avser varmhyra inkluderas driftkostnader som till exempel värmekostnader i den utgående hyran. 

Eftersom en lokal producerar samma serviceflöde för hyresgästen måste denne kompenseras för att den 
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ska vara likgiltig mellan ett kontrakt med varmhyra och ett med kallhyra. För att fastställa den 

ekvivalenta hyran mellan de två kontrakten ska varmhyran justeras med avseende för de framtida 

taxebundna kostnaderna. Denna justering kan ske genom att fastställa ett schablonbelopp från ett större 

urval av lokala fastighetsägares taxebundna kostnader per kvadratmeter. Det fastställda 

schablonbeloppet utgör således en marknadsmässig justering av varmhyran och behöver inte 

överensstämma med fastighetsägarens historiska kostnader för uppvärmning (Bejrum & Lundström, 

1989).   

5.4.2 Underhållsklausuler 

Om marknaden befinner sig i jämnvikt kommer den ekvivalenta hyran kompensera hyresvärden för 

tillgångens slitage (Miller & Upton, 1976). Tillgångens slitage kan likställas med tillgångens 

underhållskostnader och i praktiken är underhållsansvaret en förhandlingsfråga mellan parterna och 

kan skilja sig avsevärt mellan olika lokal- och kontraktstyper. För att konsekvent jämföra den 

ekvivalenta hyran mellan olika kontrakt måste kostnaden för underhållet justeras mot två extremer. 

Antingen justeras den ekvivalenta hyran under förutsättningen att hyresgästen ansvarar för allt 

underhåll eller så justeras den ekvivalenta hyran så att hyresvärden bekostar det framtida underhållet.   

Studier om hur underhållsklausuler påverkar den ekvivalenta hyran är bristfällig men viss ledning kan 

fås från (Miller & Upton, 1976) och (Webb & Fisher, 1996). Under förutsättningen att hyresvärden 

inkluderar och ansvarar för allt underhåll måste den utgående hyran justeras med avseende på det 

underhåll som avtalsmässigt har överförts till hyresgästen under hyresperioden. Det framtida 

förväntade underhållet ska sedan diskonteras med den riskjusterade kalkylräntan för tillgången. Efter 

att hyresgästens förväntade framtida underhåll har diskonteras med riskfaktorn kan nuvärdet av 

kontraktet justeras ner för att sedan fastställa den ekvivalenta hyran över hyresperioden. 

5.4.3 Omsättningsklausuler 

Om hyresgästen ska betala en omsättningsbaserad hyra innebär det att hyresvärden innehar en option 

som är kopplad till hyresgästens omsättning. Definitionen av butikens omsättning återfinns i 

hyreskontraktet och vanligen regleras vilka avdrag som accepteras för beräkningen av hyresgästens 

omsättning samt gränsdragningen mellan försäljning som anses ske i och utanför lokalen. (Alanko & 

Göransson, 2005). Utöver definitionen av butikens omsättning inkluderas vanligen en grundläggande 

bashyra samt den andel av hyresgästens omsättning som hyresvärden får om andelen av omsättningen 

överstiger ett förbestämt gränsbelopp. Gränsbeloppet är vanligen fastställt till den grundläggande 

bashyran men behöver inte nödvändigtvis vara det. Omsättningsklausulen är individuellt utformad för 

varje hyresgäst och måste följaktligen värderas enskilt för varje omsättningsbaserat hyreskontrakt som 

inkluderas i jämförelsematerialet för att beräkna den ekvivalenta hyran.  

Eftersom hyresgästen erhåller samma serviceflöde oavsett om hyreskontraktet inkluderar en 

omsättningsklausul måste värdet av ett tre årigt kontrakt med fast hyran vara lika med värdet för ett tre 

årigt kontrakt med omsättningshyra. Värdet av ett kontrakt med omsättningsbaserad hyra är nuvärdet 

av bashyran och värdet är optionerna som är kopplade till hyresgästens omsättning (Grenadier, 1995). 

Den ekvivalenta hyran blir följaktligen högre jämfört med den utgående hyran i det 
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omsättningsbaserade hyreskontraktet eftersom hyresvärden erhåller optioner kopplade till 

hyresgästens omsättning, och värdet på dessa optioner kan aldrig vara negativt. Nuvärdet av ett 

omsättningsbaserat hyreskontrakt beräknas enligt ekvation (4). Värdet av det omsättningsbaserade 

hyreskontraktet är nuvärdet av alla hyresbetalningar diskonterat med den riskfria räntan (𝑟𝑓) samt 

summan av värdet för alla optioner (𝐶𝑛). Den ekvivalenta hyran för det omsättningsbaserade 

hyreskontraktet beräknas sedan enligt ekvation (2). 

𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 = ∑
(𝐻𝑦𝑟𝑎𝑛𝑛) 

(1 + 𝑟𝑓)
𝑛

𝑇

𝑛=1

+ ∑ 𝐶𝑛

𝑇

𝑛=1

   (4) 

Värdet av varje enskild option kan värderas enligt Black & Scholes formel se formel (5) nedan. 

𝐶𝑂𝑚𝑠(𝑆, 𝑡, 𝐾) =
1

𝑝
∙ [𝑆 ∙ 𝑁(𝑑1) − 𝐾 ∙ 𝑁(𝑑2) ∙ 𝑒(−𝜎∙𝑡)]   (5)  

𝑑1 =
1

𝜎√𝑇 − 𝑡
∙ [𝑙𝑛 (

𝑆

𝐾
) + (𝑟𝑓 +

𝜎2

2
) ∙ (𝑇 − 𝑡)]   (6) 

𝑑2 = 𝑑1 − 𝜎√𝑇 − 𝑡   (7) 

Värdet av optionen påverkas av sex faktorer; optionens inlösenpris, optionens inlösen, priset på den 

underliggande tillgången, den underliggande tillgångens volatilitet, tiden till då optionen förfaller och 

den risk fria räntan (Hull, 2011).   

Omsättningsklausulens inlösenpris (K) är det gränsvärde då hyresvärden har rätt till en del av 

hyresgästens omsättning, som vanligen är densamma som bashyran. Omsättningsklausulens värde vid 

inlösen av optionen påverkas av den andel (P) som hyresvärden har rätt till. Det aktuella priset (S) för 

den underläggande tillgången, som i det här fallet kopplat till hyresgästens omsättning, kan likställas 

med hyresgästens nuvarande omsättning. Den underliggande tillgångens volatilitet (σ) kan estimeras 

från hyresgästens tidigare omsättning med statistiska metoder. Tiden (t) till då optionen förfaller är den 

kvarstående tiden då kontraktet värderas till då det sker en avräkning av omsättningsklausulen. Den 

riskfria räntan (𝑟𝑓) kan likställas med riksbankens reporänta. 

5.4.4 Indexklausuler 

Svenska hyreskontrakt innehåller vanligtvis en indexklausul som innebär att hyran justeras beroende 

på utvecklingen för konsumentprisindex (KPI). Det kan tilläggas att klausulen inte nödvändigtvis 

behöver vara kopplad till KPI, utan kan även vara kopplat till andra underliggande index. Gemensamt 

för KPI och andra index är att det vanligen rör sig om externa index som samtliga parter har tillgång till. 

Återigen eftersom lokalen förser hyresgästen med samma serviceflöde oavsett kontraktsform måste det 

även finnas en ekvivalent hyra för ett indexerat hyreskontrakt. Men eftersom inflationsrisken övergår 

till hyresgästen borde den ekvivalenta hyran vara lägre eftersom hyresgästen måste bli kompenserad för 

denna risk (Webb & Fisher, 1996).   
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Enligt teorin är det ingen skillnad på att värdera en option för ett index eller en traditionell finansiell 

option (se formel 5) (Grenadier, 1995).   

5.4.5 Kreditrisk 

Att hyra en tillgång är ett alternativ för hyresgästen att finansiera sina tillgångar vilket innebär att 

hyresförhållandet kan likställas med ett lån som en bank ger till en låntagare. Kreditrisken för en 

hyresgäst beror på sannolikheten att denne inte kan fullfölja sina åtaganden, samt vilka följdeffekterna 

blir för hyresvärden vid ett sådant scenario (Grenadier, 1996). Beroende på hyresgästens kreditrisk ska 

hyresvärden fastställa en hyra som kompenserar för denna risk eller inkludera klausuler som minimerar 

denna risk.  

Effekten av hyresgästen kreditrisk innebär att nuvärdet av hyresbetalningarna ska diskonteras med en 

riskjusterad kalkylränta och sedan fördelas jämt över hyresperioden enligt annuitetsformeln (Webb & 

Fisher, 1996). För att fastställa den riskjusterade kalkylräntan för hyresgästens betalningar kan bland 

annat CAPM användas för att estimera verksamhetens systematiska risk. I ekvation (8) är 𝐸(𝑟𝑖) den 

riskjusterade kalkylräntan, 𝑟𝑓  är den riskfria räntan, 𝛽 är hyresgästens estimerade systematiska risk och 

𝐸(𝑟𝑚) är den skattade marknadsriskpremien. 

𝐸(𝑟𝑖) = 𝑟𝑓 + 𝛽 ∙ (𝐸(𝑟𝑚) − 𝑟𝑓)  (8) 

Denna riskfaktor är även beroende av hyresgästens verksamhet och hur den påverkas av 

marknadsrisken från den underliggande tillgången. Tillexempel om ett fastighetskonsultbolag hyr en 

lokal borde de betala en högre utgående hyra eftersom deras inkomst påverkas av fastighetsbranschens 

utveckling. Motsatsvis, bör ett företag vars verksamhet inte påverkas av fastighetsbranschen få en lägre 

utgående hyra eftersom de inte utgör samma risk för fastighetsägaren (Grenadier, 1996).   

Denna metod kan användas för att justera den ekvivalenta hyran med hänsyn till hyresgästens kreditrisk 

men är dock inte tillräcklig för att värdera de eventuella klausuler som kan påverka hyresvärdens 

kreditrisk. Hyresvärden kan till exempel minimera sin kreditrisk genom att begära förskottsbetalningar 

av hyran eller en bankgaranti. Om avtalet inte innehåller sådana klausuler måste den utgående hyran 

justeras för hyresgästens kreditrisk för att fastställa den ekvivalenta hyran (Grenadier, 1996). Eftersom 

hyresvärden är mindre exponerad mot hyresgästens kreditrisk bör den utgående hyran diskonteras med 

en lägre kalkylränta. Metoderna för att fastställa det exakta värdet för de här klausulerna är för 

omfattande för den här studien men läsaren bör ha fått en intuitiv uppfattning om att risken för 

hyresgästens framtida hyror bör justeras upp jämför med den ekvivalenta hyran. Den utgående hyran 

blir högre ju större kreditrisken är hos hyresgästen. Slutligen, om avtalet innehåller klausuler som 

minskar hyresvärdens exponering mot hyresgästens kreditrisk ska denne bli kompenserad men en lägre 

utgående hyra. 

5.4.6 Förlängnings- och uppsägningsklausuler 

Vissa hyreskontrakt kan innehålla klausuler som erbjuder hyresgästen rätten att förlänga eller säga upp 

det ursprungliga hyreskontraktet. En hyresgäst kan till exempel teckna ett kontrakt som gäller i tre år 
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och inneha en klausul som ger hyresgästen rätten att förlänga avtalet med samma villkor i slutet av 

hyresperioden. Alternativt så kan hyresgästen teckna ett avtal som gäller i sex år och inneha en klausul 

som ger denne rätten till att säga upp avtalet efter tre år. Hyresgäst kommer i det här fallet vara 

indifferent till båda alternativen eftersom denne förses med exakt samma serviceflöde. Hyresvärden 

kommer dock kräva en ersättning för denna möjlighet eftersom lokalen kan hyras till någon annan 

hyresgäst som inte begär en förlängnings- eller uppsägningsklausul till den rådande ekvivalenta 

marknadshyran under hela avtalsperioden. 

Hyresgästen som innehar denna klausul måste ersätta hyresvärden för att denne ska erhålla den 

ekvivalenta hyran men eftersom den faktiska kostnaden inte är känd vid teckningsdatumet måste 

klausulen värderas utifrån optionsteoretiska modeller. Vidareutvecklingen av dessa optionsteoretiska 

modeller är för omfattande för att behandlas i den här uppsatsen men även denna option har ett värde 

som påverkar den utgående hyran. Denna option är speciellt värdefull i de fall som terminstrukturen är 

avtagande. (Grenadier, 1995). 

5.5 Exempel 

Vi kommer nedan ge några exempel på hur den ekvivalenta hyran kan beräknas och justeras för explicita 

kassaflöden och för värdet av eventuella optioner. Sedan kommer vi genomföra ett illustrativt exempel 

för hur den mest sannolika ekvivalenta marknadshyran kan skattas genom att utföra en 

regressionsanalys. Dessa exempel är hypotetiska och förenklade jämfört med den komplexiteten som 

existerar i praktiken.  

5.5.1 Ekvivalenta hyran justerat för explicita kassaflöden 

För att illustrera hur den ekvivalenta hyran påverkas jämför med den utgående hyran konstrueras ett 

exempel med ett hyreskontrakt som inkluderar rabatter. Låt oss anta vi har ett hyreskontrakt med en 

utgående hyra om 75 000 kr och vars hyresperiod sträcker sig över tre år. Hyresgästen har förhandlat 

till sig två rabatter, en rabatt på 50 000 kr som utfaller det första året och en rabatt på 25 000 kr som 

utfaller det andra året. Hyresgästen har tecknat avtalet och har fått tillträde till lokalen samma dag och 

både hyrorna och rabatterna utfaller i slutet av varje år. Diskonteringen sker med den riskfria räntan 

eftersom vi antar att hyresbetalningarna inte påverkas av hyresgästens systematiska risk. Den riskfria 

räntan (𝑟𝑓) antas vara två procent och är densamma för samtliga år.  

För att beräkna den ekvivalenta hyran ska de utgående hyresbetalningarna justeras för de år som 

hyresgästen erhåller rabatterna. Nettohyresbetalningen diskonteras sedan med den riskfria räntan för 

att erhålla nuvärdet att hyreskontraktet. 

𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 =  
(75 000 𝑘𝑟 − 50 000 𝑘𝑟)

(1 + 0,02)1
+

(75 000 𝑘𝑟 − 25 000 𝑘𝑟)

(1 + 0,02)2
+

75 000 𝑘𝑟

(1 + 0,02)3
= 143 242 𝑘𝑟 

Efter att ha erhållit värdet av kontraktet ska värdet fördelas över hela hyresperioden med 

annuitetsformeln. Hyresperioden i det här exemplet är tre år och den ekvivalenta hyran är således; 
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𝐸𝑘𝑣𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎 ℎ𝑦𝑟𝑎𝑛 = 143 242 ∙  
0,02 ∙ (1 + 0,02)3

(1 + 0,02)3 − 1
= 49 669𝑘𝑟 

I det här exemplet är den ekvivalenta hyran 34 procent lägre jämfört med den kontrakterade utgående 

hyran. För att sedan fastställa marknadshyran måste den ekvivalenta hyran beräknas för samtliga 

hyreskontrakt med en tre årig hyresperiod varefter den mest sannolika marknadshyran kan beräknas 

som ett medeltal av de ekvivalenta hyrorna. 

Den kassaflödesanalytiska metoden för att fastställa den ekvivalenta kan vidareutvecklas för att ta 

hänsyn för risken i hyresgästens verksamhet och det framtida underhållet. Dock så diskonteras dessa 

två kassaflöden med två olika diskonteringsräntor eftersom riskjusterade kalkylräntan för hyresgästens 

verksamhet och det förväntade framtida underhållet inte är densamma. 

Låt oss anta att hyresvärden ska ansvara för allt framtida underhåll vid beräkningen av den ekvivalenta 

hyran för samtliga avtal men att hyresgästen har åtagit sig en del av den framtida förväntade underhållet. 

Den kontrakterade utgående hyran antas vara 75 000 kronor och det framtida förväntade underhållet 

antas vara 50 000 kr det första året och 25 000 kronor det andra året. Eftersom hyresgästen ansvar för 

en del av underhållet kommer den ekvivalenta hyran för hyreskontraktet bli högre än den kontrakterade 

hyran. 

Anta vidare att CAPM på ett korrekt sätt förklarar riskpremier och att β-värdet för hyresgästens 

verksamhet har estimeras till 1,2 och β-värdet för det framtida underhållet estimeras till att vara 0,7. 

Marknadsriskpremien (𝐸(𝑟𝑚) − 𝑟𝑓) bedöms till fem procent och den riskfria räntan (𝑟𝑓) är två procent 

under hyresperioden. Enligt CAPM blir den riskjusterade diskonteringsräntan för de två separata 

kassaflödena således; 

𝐷𝑖𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑟ä𝑛𝑡𝑎𝑛 𝑓ö𝑟 ℎ𝑦𝑟𝑒𝑠𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟𝑛𝑎 = 0,02 + 1,2 ∙ 0,05 = 0,08 

𝐷𝑖𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑟ä𝑛𝑡𝑎𝑛 𝑓ö𝑟 𝑓𝑟𝑎𝑚𝑡𝑖𝑑𝑎 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙𝑒𝑡 = 0,02 + 0,7 ∙ 0,05 = 0,055 

𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 =  
75 000 𝑘𝑟

(1 + 0,08)1
+

75 000 𝑘𝑟

(1 + 0,08)2
+

75 000 𝑘𝑟

(1 + 0,08)3
+

50 000 𝑘𝑟

(1 + 0,055)1
+

25 000 𝑘𝑟

(1 + 0,055)2
= 263 137 𝑘𝑟 

För att fastställa den ekvivalenta hyran används den riskfria räntan i annuitetsformeln; 

𝐸𝑘𝑣𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎 ℎ𝑦𝑟𝑎𝑛 = 263 137 ∙  
0,02 ∙ (1 + 0,02)3

(1 + 0,02)3 − 1
= 91 244 𝑘𝑟 

Den ekvivalenta hyran blir lägre efter om risken för hyresgästens verksamhet inkluderas vid 

beräkningen av värdet av hyresbetalningarna. Men eftersom hyresgästen även ansvarar för en del av 

underhållet blir den totala ekvivalenta hyran 22 procent högre. 
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5.5.2 Omsättningsklausuler 

Detta exempel utgår ifrån att ett hyreskontrakt har tecknas för tre år och att omsättningsklausulen 

förfaller i slutet av varje år. Bashyran för kontraktet är 75 000 kr per år och omsättningsklausulen är 

utformad så att den utfaller med sju procent av omsättningen om andelen av omsättningen överstiger 

bashyran på 75 000 kr. Hyresvärden har då tre optioner kopplade till hyresgästens omsättning i slutet 

av varje år. Den ekvivalenta hyran är då nuvärdet av hyresbetalningarna plus värdet av de tre optionerna.  

Anta att hyresgästens föregående årsomsättning var 1 miljon kronor, det innebär att S för 

optionsberäkningen är 1 miljon. Procentsatsen (p) som hyresvärden har rätt till om optionen utfaller är 

sju procent. Gränsvärdet (K) för att omsättningsklausulen ska överstiga bashyran är bashyran dividerat 

med (p) det vill säga 1 071 429 kr. Volatiliteten (σ) för hyresgästens omsättning estimeras statistiskt till 

15 procent på årsbasis. Den risk fria räntan (𝑟𝑓) antas vara två procent. Eftersom kontraktsperioden är 

tre år och omsättningshyran utfaller i slutet av varje år innebär det att hyresvärden innehar tre optioner 

som förfaller i slutet av varje år är 𝑡1 = 1,  𝑡2 = 2 och 𝑡3 = 3. Dessa är de faktorer som behövs för att 

fastställa optionernas värde enligt Black & Scholes formel och summan av värdet av samtliga optioner 

ska justeras med procentandelen för att beräkna det slutliga värdet med hänsyn till den aktuella 

procentsatsen. 

𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 = ∑
75 000 𝑘𝑟

(1 + 0,02)𝑛

3

𝑛=1

+ 𝑝 ∙ ∑ 𝐶𝑂𝑚𝑠(𝑆, 𝑡𝑛, 𝐾)

3

𝑛=1

 

𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 =  
75 000 𝑘𝑟

(1 + 0,02)1
+

75 000 𝑘𝑟

(1 + 0,02)2
+

75 000 𝑘𝑟

(1 + 02)3
+ 2 677 𝑘𝑟 + 4 785 𝑘𝑟 + 6 511 𝑘𝑟 = 230 263 𝑘𝑟 

𝐸𝑘𝑣𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎 ℎ𝑦𝑟𝑎𝑛 = 230 263 ∙  
0,02 ∙ (1 + 0,02)3

(1 + 0,02)3 − 1
= 79 845 𝑘𝑟 

Den ekvivalenta hyran blir då cirka 6,5 % högre än den kontrakterade utgående hyran eftersom den 

inkluderar värdet av de omsättningsklausuler som hyresgästen säljer till hyresvärden. Samma metod 

kan genomföras för att beräkna värdet och den ekvivalenta hyran om hyreskontraktet innehåller 

indexklausuler. 
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5.5.3 Lokalens fysiska attribut 

När den ekvivalenta hyran är beräknad för varje hyreskontrakt kan man analysera de fysiska attributens 

påverkan samt beräkna den mest sannolika marknadshyran. Förutsatt att lokalens yta har en linjär 

inverkan på den ekvivalenta hyran kan marknadshyran fastställas per kvadratmeter. Detta antagande 

är mer lämpligt för homogena lokaler så som kontorslokaler. 

𝐸𝑘𝑣𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎 𝐻𝑦𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑘𝑣𝑚 = 𝑓(𝐵𝑦𝑔𝑔𝑛𝑎𝑑 #1, 𝐻𝑦𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑, 𝐻𝑦𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑2) 

Låt oss konstruera ett exempel där vi ska bedöma den mest sannolika ekvivalenta hyran för en 

kontorslokal som är 200 kvm med en hyresperiod på fyra år som återfinns i byggnad #1. Vi har tillgång 

till 15 jämförelseavtal och har beräknat den ekvivalenta hyran för varje avtal. Det som fortfarande skiljer 

jämförelselokalerna är att vissa hyresgäster befinner sig i en annan byggnad och att inget av 

jämförelseavtalen har samma hyresperiod. Vidare så antar vi att terminstrukturen inte är linjär. 

𝐸𝑘𝑣𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎 𝐻𝑦𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑘𝑣𝑚 = 𝛼 + 𝛽1 ∗ 𝐵𝑦𝑔𝑔𝑛𝑎𝑑 #1 + 𝛽2𝐻𝑦𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 + 𝛽3𝐻𝑦𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑2 + 𝜀𝑖  

Byggnad #1 utgör en dummyvariabel kontrollerar för de fysiska skillnaderna mellan byggnad #1 och #2. 

Variabeln för hyresperioden inkluderas två gånger eftersom terminstrukturen antas vara icke linjär.  

 

 
 

Tabell 2 Fiktivt exempel av tillgängligt jämförelsematerial 

 

 

Regressionsanalysen estimerar effekten av de fysiska skillnader som existerar mellan byggnad #1 och 

byggnad #2 och dess inverkan på den ekvivalenta hyran. Fortsättningsvis kan vi även fastställa 

Avtal # Ekvivalent Hyra Kronor/Kvm Yta Byggnad #1Kontraktsperiod

1 410 500 2053 200 0 3

2 239 500 1443 166 1 3

3 280 500 1516 185 1 3

4 412 500 2063 200 0 5

5 517 500 2070 250 0 5

6 612 500 2042 300 0 5

7 110 500 1105 100 1 3

8 417 500 2088 200 0 5

9 564 500 2038 277 0 3

10 266 500 2098 127 0 5

11 418 500 1648 254 1 3

12 728 500 2070 352 0 7

13 383 500 2040 188 0 3

14 400 500 2064 194 0 5

15 386 500 1624 238 1 3

Medel 1 864 Kronor per kvm

Median 2 042 Kronor per kvm
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terminstrukturen och jämföra avtal med olika hyresperioder, förutsatt att alla avtal är tecknade idag. 

Resultatet av regressionsanalysen redovisas i tabell 3 nedan. 

Beroende variabel  Ekvivalenta Hyran per kvm 

Intercept 𝛼 1949 kronor 

Byggnad #1 𝛽1 - - 576 kronor 

Hyresperiod 𝛽2 42 kronor 

𝐻𝑦𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑2 𝛽3 - 4 kronor 

Tabell 3 Resultatet från regressionsanalysen 

 

Eftersom hyresavtalet befinner sig i byggnad #1 ska ett avdrag på 576 kronor per kvm genomföras på 

den ekvivalenta hyran för att ta hänsyn till att byggnad #2 har bättre fysiska attribut. Vidare kan även 

skillnaden mellan hyresperioderna justeras. Den ekvivalenta hyran för prövningslokalen hyresperiod 

som är fyra år är således; 

𝐸𝑘𝑣𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡 ℎ𝑦𝑟𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑘𝑣𝑚 = 1949 𝑘𝑟 − 576 𝑘𝑟 ∗ 1 + 42 ∗ 4 − 4 𝑘𝑟 ∗ 42 = 1477 𝑘𝑟 
 

𝐸𝑘𝑣𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡 ℎ𝑦𝑟𝑎 = 1477 𝑘𝑟 ∗ 200 = 295 400 𝑘𝑟 

 

Om marknadshyran för prövningslokalen skulle skattas utifrån jämförelsematerialets medel- och 

medianvärde hade marknadshyran blivit 372 000 kronor eller 408 333 kronor. Detta motsvarar en 

ökning på 26 respektive 38 procent jämfört med resultatet för regressionsanalysen.  

Efter att den ekvivalenta hyran för prövningslokalen har blivit fastställd måste även prövningslokalens 

eventuella optioner och klausuler värderas för att fastställa den utgående bashyran. Vidare måste hyran 

justeras för hyresgästrisken eftersom den ekvivalenta hyran förutsätter att hyresbetalningarna är 

riskfria. 
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6 Resultat 

I detta kapitel kommer det empiriska resultatet från våra kvalitativa intervjuer att presenteras, avsnittets 

disposition följer frågeställningarnas ordning som presenterades tidigare i rapporten (se avsnitt 1.2.1). 

Eftersom intervjupersonerna begärde att behandlas anonymt så kommer eventuella direkt citat inte 

hänvisas till någon enskild person. Vid behov, kommer eventuella direkt citat hänvisas till den part som 

den intervjuade representerar, följaktligen hyresvärdens eller hyresgästens ombud eller hyresråden från 

hyresnämnden.  

i. Hur sker det praktiska förfarandet i hyresnämnden vid bedömning av marknadshyran? 

Utifrån syftet är en av de första frågeställningarna att undersöka det praktiska förfarandet i 

hyresnämnden och hur parterna genomför en bedömning av marknadshyran. Utifrån de genomförda 

intervjuerna kan det fastställas att förfarandet och förutsättningarna särskiljs mellan de involverade 

parterna och påverkas av vilket part som säger upp avtalet för villkorsändring.  

Inledningsvis kan det konstateras att fastighetsägaren är den part som säger upp avtalet för 

villkorsändring i majoriteten av fallen. Den part som säger upp avtalet för villkorsändring är dock 

beroende på den rådande marknadssituationen. Om hyresnivåerna utvecklas negativt är det mer 

sannolikt att hyresgästen säger upp avtalet för villkorsändring och då skiljer sig förfarandet för de 

involverade parterna. Fortsättningsvis förutsätts att hyresvärden har sagt upp avtalet för villkorsändring 

och det presenterade förfarandet representerar, vad flera av de intervjupersonerna kallar för 

normalfallet. Presentationen nedan följer normalfallets kronologiska ordning utifrån de tre parternas 

perspektiv, från det att hyresvärden säger upp avtalet för villkorsändring till hyresnämndens yttrande 

om marknadshyran.    

o Hyresvärdens perspektiv 

Hyresvärden påbörjar uppsägningsprocessen genom att undersöka den rådande marknadshyran vilket 

sker upp till ett år innan hyresavtalet upphör. Om ärendet hanteras internt av en större fastighetsägare 

kan det egna beståndet analyseras för att sedan fatta beslut om en eventuell hyreshöjning. I de fall som 

fastighetsägaren representeras av ett ombud får ombudet till en början ta del av det aktuella 

hyreskontraktet och hyresavtalen i fastighetsägarens bestånd för att själv bedöma om en eventuell 

hyreshöjning. Detta förutsätter att fastighetsägaren har arkiverat alla nödvändiga dokument vilket inte 

nödvändigtvis alltid är fallet enligt de intervjuade ombuden. 

Oberoende av det material som förses av fastighetsägaren genomför ombudet en okulär besiktning av 

prövningslokalens fysiska attribut. Om fastighetsägarens material är bristfälligt insamlar ombudet in ett 

eget jämförelsematerial för att kunna bedöma en rimlig marknadshyra för det nya hyresavtalet. Vid 

ombudets bedömning av marknadshyran försöker ombudet att samla in så mycket information om så 

många jämförelselokaler som möjligt men vanligen är avtalsuppgifterna bristfälliga och antalet 

jämförelselokaler begränsat till en handfull.  
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Ombudets insamling av jämförelsematerial underlättas om fastighetsägaren har ett välutvecklat nätverk 

inom fastighetsbranschen. Om fastighetsägaren har ett utvecklat nätverk kan ombudet lättare kontakta 

och rådfråga andra fastighetsägare om jämförelsematerial. Flertalet hyresvärdar anser dock de 

detaljerade hyresavtal som ombudet vill ta del av är för känsliga med hänsyn till deras hyresgäster för 

att utlämnas i sin helhet till en tredje part. Enligt de intervjuade ombuden så får de vanligen uppgifter 

om den utgående hyran, jämförelselokalens yta, hyresperioden och kontraktets start- och slutdatum. 

Avskilda villkor så som omfattande rabatter eller klausuler utlämnas sällan till ombudet eller mellan 

olika fastighetsägare. Efter att fastighetsägarens ombud har bildat en uppfattning om marknadshyran 

delges det nya avtalet och uppsägningen till hyresgästen. 

o Hyresgästens perspektiv 

Hyresgästen blir involverad i uppsägningsprocessen när denne delges en uppsägning från hyresvärden 

eller hyresvärdens ombud. I majoriteten av de ärenden som hyresgästen hamnar i hyresnämnden 

representeras denne av ett ombud. Ombudet, vanligen en jurist, skickar direkt en anmälan om medling 

till hyresnämnden. Även om ärendet inte avses att hamna i hyresnämnden är det en del av den rättsliga 

formalia som måste uppfyllas för att hyresgästen ska ha rätt till framtida skadestånd. 

Efter att hyresgästens ombud har skickat anmälan om medling till hyresnämnden inspekteras 

prövningslokalens fysiska attribut samtidigt som ombudet letar efter potentiella jämförelselokaler i 

området. Därefter insamlar ombudet jämförelsematerialet genom att kontakta hyresgästens motpart 

och hyresgästerna i de potentiella jämförelselokalerna. Tillgängligheten av jämförelsematerial är delvis 

beroende på hyresvärdens samarbetsvilja, om hyresvärden är samarbetsvillig så kan denne förse 

ombudet med det material som hyresvärden har använt för att fastställa av den offererade hyran. Redan 

då kan ombudet avgöra om hyresvärden har tillräckligt goda grunder för den begärda hyran eller om 

ärendet ska hänskjutas till hyresnämnden för medling.  

Om hyresvärden inte är samarbetsvillig kontaktar hyresgästens ombud hyresgästerna i de potentiella 

jämförelselokalerna för att få uppgifter om deras hyresavtal. Detaljerat jämförelsematerial är 

svårtillgängligt och tidskrävande att införskaffa vilket leder till att informationen om jämförelseavtalen 

oftast är ganska övergripande. Vanligen inkluderar jämförelsematerialet lokalens yta och disponering, 

kontraktets start- och slutdatum, bashyran inklusive index samt tilläggen för uppvärmning och 

fastighetsskatt. En fördjupad undersökning av hyreskontraktens övriga tillägg och klausuler sker endast 

i undantagsfall om prövningslokalen berör ett större eller mer ovanligt objekt.   

Ett av de intervjuade hyresgästombuden ansåg att denne befinner sig i ett underläge gentemot 

fastighetsägaren vid införskaffandet av jämförelsematerial. Ombudet menade att fastighetsägaren kan 

utnyttja sitt utvecklade kontaktnätverk i fastighetsbranschen vilket underlättar för dennes 

införskaffning av jämförelsematerial. Införskaffande av jämförelsematerial försvåras även på grund av 

att vissa hyresgäster inte vill lämna uppgifter om deras hyreskontrakt eftersom de inte vill riskera att 

hamna i en potentiell konflikt med sin egen hyresvärd.  
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Om hyresgästombudet befinner sig i en situation där denne inte har tillgång till något jämförelsematerial 

kan denne begära en marknadsundersökning från något av fastighetsvärderingsbolagen. En 

marknadsundersökning av hyresnivåerna i området kan inte inkluderas i jämförelsematerialet eftersom 

värderingsbolaget inte utlämnar detaljerade hyresavtal för enskilda lokaler. Men undersökningen ger 

en indikation för den allmänna hyresnivån i området och kan påverka motparten och hyresrådet. 

Motsatsvis ansåg det andra intervjuade hyresgästombudet att hyresgästen inte befinner sig i ett 

underläge vid insamlingen av jämförelsematerial eftersom hyresgästen kan ta del av 

hyresgästorganisationernas nätverk. 

o Hyresnämndens perspektiv 

De intervjuade representanterna från hyresvärden, hyresgästen och hyresnämnden instämmer om att 

en medling och marknadsyttranden är ovanliga företeelser. Hyresvärden och hyresgästen når vanligen 

en överenskommelse innan ärendet går vidare till medling, vilket innebär att det avskrivs. Det är än mer 

sällsynt att parterna inte kommer stämmer en överenskommelse under medlingen och begär ett 

marknadsyttrande av hyresnämnden. Enligt ett av de intervjuade hyresråden i Stockholm inkommer 

cirka 4000 ansökningar om medling per år. Vid vår sammanställning av samtliga medlingar i 

Stockholms hyresnämnd under 2013 och 2014 kan vi konstatera att nämnden genomför cirka 80 

medlingar per år. Av dessa 80 medlingar begär parterna att hyresnämnden ska yttra sig om 

marknadshyran cirka tio gånger per år.  

Även om hyresnämnden får en anmälan om medling blir hyresråden endast involverade om ärendet 

faktiskt går vidare till medling. Inför medlingen blir ett ansvarigt hyresråd slumpmässigt utvald för 

ärendet. Vid sammanträdet stödjer två sakkunniga intresseledamöter hyresrådet vid medlingen och vid 

ett eventuellt marknadsyttrande. Den ena intresseledamoten är nominerade av en 

hyresgästorganisation och den andra är nominerad av en fastighetsägarorganisation men båda 

ledamöterna ska agera opartiskt gentemot de tvistande parterna.  

Intresseledamöterna ska vara sakkunniga och insatta i ämnet, men enligt de intervjuade ombuden kan 

deras kompetens variera eftersom ledamöterna har olika bakgrund. Till exempel kan ledamoten från 

hyresvärdorganisationen vara mer eller mindre bevandrad i sakfrågan om denne arbetar för ett 

fastighetsbolag eller sitter som styrelseordförande i en mindre bostadsrättsförening. Kompetensen hos 

ledamoten från hyresgästorganisationen kan även variera då vissa ledamöter bemöter frågor om 

hyresnivåer var tredje år genom sin egen kontraktsförhandling varav andra ledamöter arbetar med 

hyresfrågor kontinuerligt. Däremot understryker de intervjuade hyresråden att de har stor tillit till 

intresseledamöternas sakkunnighet och integritet.  

Ett marknadsyttrande föregås alltid av ett medlingssammanträde där parterna träffas och försöker 

stämma en överenskommelse. Utfallet av hyresnämndens medlingsförslag är delvis beroende på hur väl 

parterna har informerat hyresnämnden inför medlingssammanträdet. Enligt de intervjuade hyresråden 

så har de en begränsad uppfattning om tvisten innan de sätter sig i sammanträdet samt att de 

undantagsvis får ta del av parternas jämförelsematerial inför sammanträdet.  
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Även om det är viktigt för hyresnämnden att ta del av jämförelsematerialet inför och under medlingen 

ska det poängteras att parterna ska övertyga varandra och inte hyresnämnden om den rådande 

marknadshyran. Efter att hyresgästen och hyresvärdens ombud har argumenterat för sina begärda hyror 

frågar hyresnämnden om parterna begär att hyresnämnden ska lämna ett medlingsförslag. Om parterna 

begär ett medlingsförslag diskuterar hyresrådet och intresseledamöterna förslaget bakom stänga dörrar. 

Enligt en av intervjupersonerna så påverkas detta medlingsförslag av hyresrådet och 

intresseledamöternas subjektiva uppfattning om situationen. Detta medlingsförslag är inte en 

bedömning av marknadshyran utifrån parternas redovisade jämförelsematerial utan ett förslag för få att 

parterna att nå en överenskommelse. Det är sedan upp till parterna att avgöra om de accepterar förslaget 

eller om de vill begära om ett marknadsyttrande.  

Det är väldigt ovanligt att parterna inte accepterar medlingsförslaget, de kan fortsätta diskutera saken 

utanför hyresnämnden men det ytterst sällan att de begär ett marknadsyttrande av hyresnämnden. Om 

någon av parterna begär ett marknadsyttrande måste de presentera sina åberopade jämförelselokaler 

och vilka av dem som hyresnämnden ska besiktiga. Om parterna inte begär en besiktning av någon av 

jämförelselokalerna är det enligt ett av de intervjuade hyresråden, underförstått att den inte kan 

åberopas för en direktjämförelse.  

Inför besiktningen av jämförelselokalerna kallar hyresnämnden parterna till ett nytt sammanträde där 

samtliga genomför en besiktning av prövningslokalen och de begärda jämförelseobjekten. Enligt de 

intervjuade ombuden varierar besiktningens omfattning och påverkas delvis av ombudens egna initiativ. 

En besiktning kan variera från att innebära en utvändig kontroll av jämförelselokalerna läge eller en 

invändig kontroll av lokalens disposition och skick.  

De intervjuande ombuden ansåg att besiktningarna ibland vara missvisande eftersom utfallet delvis är 

beroende av vilken tid man går dit och vilken part som ansvar för lokalens fysiska skick. Till exempel är 

lokalens kundgenomströmning helt beroende på vilken tid besiktningen genomförs, en kvällsrestaurang 

har givetvis färre besökare under lunchtid än på kvällen. Dessutom är det inte alltid fastställt om 

hyresvärden eller hyresgästen ansvarar för lokalens skick, vilket är avgörande eftersom nämnden endast 

genomför en okulär besiktning av lokalen.  

Efter att besiktningarna har genomförts får parterna tillfället att mötas igen för att avsluta sin talan. 

Under detta möte yttrar hyresnämnden sitt slutgiltiga beslut angående marknadshyran.  

ii. Finns det skillnader i processen mellan olika hyresnämnder vid bedömningen av 

marknadshyran? 

Vid intervjuerna med hyresråd från Malmö, Göteborg och Stockholm kan det konstateras att det finns 

ett fåtal skillnader i deras förfarande. En väsentlig skillnaden är att den avsatta tiden för 

medlingsärendena varierar mellan de olika hyresnämnderna. Den reserverade tiden för ett 

medlingsärende i Stockholm är cirka 30 minuter och den avsatta tiden för ett medlingsärende i Malmö 

är cirka 90 minuter. Eftersom de tvistade parterna kan diskutera saken i veckor utan att nå en 
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överenskommelse anser vissa av de intervjuade ombuden att 30 minuter är något begränsande för att 

nå en förlikning i hyresnämnden.  

Vidare återfinns det vissa skillnader i de förberedelser som hyresnämnderna företar innan en hyrestvist 

sätts upp till sammanträde. Hyresnämnden i Malmö arbetar med att aktivt följa upp förhandlingen 

mellan parterna och frågar om de förväntar sig att det kan behövas en medling i hyresnämnden medan 

hyresnämnden i Stockholm företar en mer passiv roll inför sammanträdet. 

Även om vissa skillnader mellan hyresnämndernas arbetssätt så utgår de ifrån samma metod när det 

bedömer marknadshyran. 

iii. Hur värderar och jämför hyresnämnden klausuler och tillägg inför ett marknadsyttrande? 

Hur värderar och jämför hyresnämnden olika hyresavtal med varandra? Inledningsvis uppmärksammar 

hyresnämnden prövnings- och jämförelselokalernas lokaltyp, läge, storleken, och disposition. De 

undersöker dessa fysiska attribut genom att inspektera lokalernas på plats för att bilda en uppfattning 

om prövnings- och jämförelselokalerna i grova drag överensstämmer.  

Efter att ha bedömt vilka jämförelselokaler som är tillämpbara för att bedöma prövningslokalens 

marknadshyra bedömer de om jämförelselokalernas hyreskontrakt är jämförbara. För att bedöma 

marknadshyran tar de först hänsyn till de jämförbara hyreskontraktens teckningsdatum. De intervjuade 

hyresråden anser att nytecknade avtal reflekterar den nuvarande marknadshyran och är således mer 

lämpliga för att bedöma hyran för prövningslokalen. Gränsdragningen mellan ett nytt och ett gammalt 

avtal beror den marknadens senaste utveckling men enligt intervjupersoner från samtliga parter är 

gränsdragningen för ett gammalt avtal ungefär ett år. Ett avtal som är äldre kan inkluderas i 

bedömningen av prövningslokalens marknadshyra om hyresnämnden bedömer att hyresmarknaden 

har varit stabil under en längre period. Om inte hyresgästens eller hyresvärdens ombud poängterar att 

jämförelseavtalen innehåller andra villkor antar hyresnämnden att jämförelseavtalen i övrigt är 

likvärdiga med prövningslokalen. 

I majoriteten av marknadsyttrandena bedömer hyresnämnden att de inte kan genomföra en 

direktjämförelse mellan prövningslokalen och jämförelselokalerna vilket innebär att inget av 

jämförelseavtalen är tillämpliga för att bedöma marknadshyran. Om inte en direkt jämförelse kan 

genomföras utför hyresnämnden en allmän skälighetsbedömning för att fastställa marknadshyran. 

Denna allmänna skälighetsbedömning innebär att hyresrådet och intresseledamöterna utgår från deras 

sakkunskap och lokalkännedom om hyresmarknaden. Enligt de intervjuade hyresråden får de viss 

vägledning från jämförelselokalernas hyra per kvm men de utnyttjar inga statistiska metoder för skatta 

marknadshyran. Det förekommer följaktligen ingen marknadsvärdering utifrån varken 

jämförelsehyrornas medelvärde eller enligt de övriga teoretiska modellerna som presenterades i 

teoriavsnittet. 

Hyresnämnden bedömer den totala utgående hyran inklusive eventuella indextillägg och tillägg för 

taxebundna kostnader. Det vill säga den faktiska kostnaden i kronor som hyresgästen får betala och som 
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är kvantifierbar i hyreskontraktet. Hyresnämnden genomför ingen värdering av dessa eller andra 

inkluderade klausuler i jämförelsematerialet.  

De intervjuade ombuden har en liknande uppfattning angående deras och hyresnämndens hantering av 

avtalets klausuler. Enligt de intervjuade ombuden anger de inte klausulerna i avtalen i sitt eget 

jämförelsematerial utan det är upp till motpartens ombud att kontrollera och utesluta jämförelseavtal 

som inte är likvärdiga med hyreskontraktet för prövningslokalen. Ombuden genomför ingen värdering 

av varken sina egna eller motpartens material för att möjliggöra en jämförelse mellan avtalen.  

I vår undersökning kring de specifika villkor som påverkar den ekvivalenta marknadshyran blev 

intervjufrågorna hypotetiska och förenklade eftersom intervjupersonerna inte hade hanterat de 

specifika fallen i praktiken. Den första frågan berörde ombudens och hyresrådets hantering av 

hyreskontrakt med skilda hyresperioder och sprida teckningsdatum i jämförelsematerialet. Ombuden 

och hyresrådet anser att de kan inkludera hyresavtal vars startdatum är mellan sex till tolv månader 

gamla oavsett kontraktets hyresperiod för att bedöma marknadshyran. Ett jämförelseavtal vars 

startdatum år inom den senaste tolv månaderna anses fortfarande reflektera den nuvarande 

marknadssituationen oavsett hyresperiod och kan därför inkluderas i jämförelsematerialet. Emellertid 

ansåg ett fåtal intervjupersoner att hyran påverkas av avtalets hyresperiod. Ett jämförelseavtal kan ha 

en högre eller lägre hyra med avseende på deras hyresperiod men att det är av mindre praktisk betydelse 

vid bedömningen av prövningslokalens marknadshyra.  

Fortsättningsvis hade intervjupersonerna inte reflekterat över att kontraktets startdatum inte 

nödvändigtvis densamma som avtalets teckningsdatum. Detta blir främst problematiskt när 

hyresavtalet är tecknat för nyproduktion eftersom de ofta är tecknade långt innan avtalets startdatum. 

De intervjuade parterna ansåg att de inte hade några principiella problem med att inkludera avtal för 

nyproduktion i jämförelsematerialet eftersom de ansåg att den kontrakterade hyran reflekterar 

marknadshyran vid kontraktens startdatum. 

Uppsägningsklausuler är enligt en av de intervjuade hyresgästombuden vanligt förekommande för 

hyresavtal som har blivit tecknandet för nyproducerade fastigheter. Hyresvärden kan inkludera 

uppsägningsklausulen för att signalera sin egen förmåga att få resten av fastigheten uthyrd tills att 

fastigheten är färdigställd. Hyresvärden varken begär eller får någon kompensation från hyresgästen för 

att inkludera uppsägningsklausulen i hyreskontraktet. Till följd av detta anser ombuden att den 

utgående hyran i jämförelseavtalet inte påverkas av uppsägningsklausulen och påverkar således inte 

bedömningen av marknadshyran för prövningslokalen.  

Både ombuden och hyresråden bedömer marknadshyran utifrån jämförelselokalernas utgående hyran 

inklusive index. De intervjuade parterna har inte reflekterat över indexklausulens värde eftersom 

majoriteten av jämförelseavtalen inkluderar en indexklausul, vidare har den låga inflationen de senaste 

åren varit så låg så att indexklausulen har en mindre inverkan på den utgående hyran. Parterna 

argumenterar för att den låga inflationen och det faktum att majoriteten av jämförelseavtalen innehåller 

en indexklausul innebär att samtliga avtal är jämförbara för att bedöma marknadshyran i praktiken, 
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oavsett om de innehåller en indexklausul eller inte. Samtliga intervjupersoner ansåg att det inte fanns 

något principiellt hinder mot att inkludera både jämförelseavtal med fasthyra och indexerad hyra i 

jämförelsematerialet. Med undantag för ett av de intervjuade hyresråden som ansåg att hyresgästen 

borde ersätta fastighetsägaren för att exkludera indexklausulen från hyresavtalen. 

Både hyresgästens och hyresvärdens ombud anser att hyresnämnden främst uppmärksammar 

kontraktuella skillnader beträffande klausuler gällande hyresgästens taxebundna kostnader. Vid en 

jämförelse mellan jämförelseavtal med kall- och varmhyra genomförs en schablonmässig justering av 

hyreskontraktets utgående hyran. Utifrån intervjuerna är ett brukligt intervall för denna justering 

någonstans mellan 100 till 150 kr per kvadratmeter. Denna schablonkostnad adderas eller subtraheras 

sedan från jämförelseavtalen beroende på fördelningen av taxebundna kostnader i prövningsavtalet. 

Några av de intervjuade ombuden poängterade att hyresgästen och hyresvärden främst är intresserade 

av de klausuler som har en inverkan på hyresgästens framtida investeringar och underhåll. Några 

exempel som nämndes är bland annat skillnader för öppettider, erhållna investeringsbidrag och 

gränsdragningar för underhållsansvaret. Däremot är parterna väl medvetna om att skillnader i dessa 

klausuler är svåra att kvantifiera i kronor och är därför svåra att jämföra i praktiken.   

Vid uthyrning av butikslokaler är det vanligt förekommande med omsättningsklausuler. Om ett 

hyresavtal inkluderar en omsättningsklausul innebär det att hyresvärden har rätt till en andel av 

hyresgästens omsättning, om andelen av omsättningen överstiger ett hyresavtalets bashyra. 

Hyresgästen kommer alltid få betala hyreskontraktets bashyra, oavsett hur bra eller dålig dess 

verksamhet fungerar. Enligt de intervjuade ombuden är den sedvanliga omsättningsandelen på den 

svenska hyresmarknaden mellan fyra till åtta procent beroende på vilken bransch hyresgästen är 

verksam inom. Vidare är bashyran oftast så hög så att omsättningsklausulen sällan utfaller så att 

hyresgästen behöver betala en andel av omsättningen. 

Enligt de intervjuade ombuden och hyresråden justerar hyresnämnden inte den utgående hyran i 

jämförelseavtal med avseende på den omsättningsklausulens värde vid bedömning av 

prövningslokalens marknadshyra. Hyresnämnden undviker helst att genomföra ett marknadsyttrande 

för en prövningslokal vars hyresavtal inkluderar en omsättningsklausul. Hyresnämnden kan avskriva 

ärenden med omsättningsklausuler eftersom de anser att omsättningsklausulen är individuellt 

utformad för varje enskild hyresgäst och kan således inte jämföras med några andra jämförelselokaler. 

Undantagsvis bedömer hyresnämnden marknadshyran för omsättningsbaserade hyreskontakt med då 

utgår ombuden och hyresnämnden från att bashyran utgör marknadshyran eftersom 

omsättningsklausulen sällan utfaller. Vidare anser de intervjuade parterna att omsättningsklausulens 

värde inte grundar sig i lokalens värde utan istället bör värderas med hänsyn till intjäningskapaciteten 

hos hyresgästen och dess bransch.  

Hyresnämnden tar inte hänsyn till hyresgästens kreditvärdighet eller risken i hyresgästens verksamhet. 

Förutsatt att det är samma lokaltyp tar inte heller de intervjuade ombuden hänsyn till risken av att 

hyresgästen inte kan fullfölja hyreskontraktet. Ett av de intervjuade ombuden nämnde att ”Det är inte 
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en fråga om marknadshyran utan en fråga om säkerheter” för att understryka att begreppen inte är 

jämförbara.  

Även om parterna inte tar hänsyn till den underliggande risken i hyresgästens verksamhet tas viss 

hänsyn till om hyreskontraktet gäller en ankarhyresgäst såsom Systembolaget, HM eller matvarukedjor. 

Dessa hyresgäster är strategiskt viktiga för hyresvärden och ombuden påpekar att denna hyra inte är 

marknadsmässig vilket även intygas av hyresråden från hyresnämnden. Ett av de intervjuade 

hyresråden utryckte sig enligt följande om ankarhyresgäster: ”Jag skulle nog reservera mig när jag 

värderar dem för att de förmodligen inte speglar ett riktigt marknadsläge”.   

Enligt en av intervjupersonerna är ställda säkerheter ett krav på marknaden för att hyresvärden ska ingå 

i ett hyresavtal. Om hyresvärden inte kan erhålla en bankgaranti från hyresgästen så får denne överväga 

andra alternativ så som borgen eller utkräva en deposition. Eftersom detta är att anse som norm på 

marknaden så har de intervjuade inte reflekterat över värdet av denna typ av klausuler. 

Utöver tidigare nämnda klausuler framkom det i intervjuerna att det finns andra klausuler och 

tilläggsavtal som borde beaktas vid bestämmande av ett områdes hyresnivå. Det som åsyftas är de 

avskilda avtal, som är en del av den totala affärsuppgörelsen, men som inte framkommer i 

hyreskontraktet. I nyetablerade områden är det enligt de intervjuade vanligt förekommande att 

hyresvärdar underlättar för hyresgäster genom att erbjuda kompensationer såsom flytt- och 

investeringsbidrag eller genom att erbjuda rabatter i början av hyresperioden. Enligt anmärkningarna 

så är resonemanget att den kontrakterade hyran inte överensstämmer med den faktiskt betalade hyran 

och därför bör en justering utföras i de fall jämförelselokalerna har denna typ av avskilda avtal. Den 

intervjuade påpekar dock att det kan vara svårt för en tredje part att få vetskap om ett hyresavtal är 

behäftat med denna typ av särskilda avtal och de blir således svårt för hyresnämnden att ta ställning till 

detta. Samtidigt påpekar densamme att processen i hyresnämnden är dispositiv och det är därför upp 

till parterna själva att inkomma med invändningar till motpartens jämförelsematerial.  

En av de intervjuade framhåller att samma problem kan återkomma i de fall hyresvärden bekostar en 

majoritet av underhållet av fastigheten eller hjälper till att sköta elementära delar av hyresgästens 

verksamhet. Ett exempel som nämndes var hyreskontrakt för förskoleverksamhet där hyresvärden (ofta 

kommunen själv) har långt gående underhållsansvar för exempelvis lekplatser eller har tagit på sig att 

tillhandahålla leksaker för en förskola, som var ett av de mer extrema fall som ett av ombudet nämnde.  

En annan uppmärksammad problematik är omfattningen av de hyresgästanpassningar som utförs av 

hyresvärden för nytecknade hyreskontrakt. Anpassningen av lokalen bekostas av hyresvärden utan att 

det påverkar den utgående hyran. Hyresvärdar kan tänkas erbjuda denna typ av avskilt avtal för att 

möjliggöra en högre ingångshyra, för att på så viss kunna uppvisa en högre marknadsnivå. 

iv. Till vilken tidpunkt värderas hyreskontraktet? 

Den nya hyran bedöms till upphörandetidpunkten av det gamla hyreskontraktet och det intygas av 

samtliga intervjupersoner. Att båda parterna måste bedöma hyran vid upphörandet av avtalet har visat 
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sig var mindre problematiskt eftersom de intervjuade parterna inte anser att hyresmarknaden ändrar 

sig speciellt mycket under ett år. En av de intervjuade påpekar dock att det har funnits perioder då 

hyrorna har varit volatila och att marknadshyran snabbt har ändrats. 

v. Behandlas hyresgästen och hyresvärden likvärdigt i hyresnämnden? 

Hyresnämnden behandlar både hyresgästen och hyresvärden likvärdigt under medlingsprocessen och 

marknadsyttrandet. Vidare är hyresnämnden skyldig att vägleda parterna kring de processregler som 

gäller under medlingsförfarandet och marknadsutlåtande. Enligt intervjupersonerna är hyresgästen den 

part som med största sannolikhet kommer att få denna hjälp i de fall som de inte representeras av ett 

ombud.  

Enligt ett av de intervjuade ombuden så har hyresvärden den största bevisbördan eftersom om 

hyresvärden vill ha en hyreshöjning så måste denne bevisa att den begärda hyran är skälig. Om 

hyresgästen begär en sänkning, måste hyresvärden fortfarande visa att den utgående hyran är skälig. 

Hyresgästen kan förvisso visa jämförelseobjekt som påvisar en sänkning av hyran men i slutändan så 

ligger bevisbördan på hyresvärden.  

vi. Har hyresgästen och hyresvärden samma möjlighet till att införskaffa jämförelsematerial för 

att bedöma marknadshyran? 

Det kan finnas fall då det är svårt för hyresgästen att bedöma marknadshyran eftersom denne har 

mindre erfarenhet och färre kontakter i branschen. Men eftersom hyresgästen vanligen kontaktar och 

representeras av ett ombud så blir parterna jämbördiga i processen. Enligt samtliga intervjuade har 

ombudet som representerar hyresgästen oftast samma möjlighet att bedöma marknadshyran som 

hyresvärden. Ett av ombuden nämnde att det även finns större hyresgäster som har möjligheten att 

hantera ärendet internt och har således ha samma förutsättningar som en hyresvärd. Däremot invände 

ett annat ombud och uttryckte att hyresgästen är i ett ”våldsamt underläge” gentemot hyresvärden 

eftersom denne kan ”plocka russin ur kakan” ur sitt eget bestånd. Ombudet menade att hyresvärdarna 

enbart åberopade topphyrorna inom sitt jämförelsematerial och att det således blir svårare för 

hyresgästen att påvisa den faktiska marknadsnivån.  

vii. Påverkar förfarandet i hyresnämnden den kommersiella hyresmarknaden? 

Denna frågeställning var något främmande för intervjupersonerna och till följd av detta fick vi ganska 

skilda svar. Samtliga parter är positivt inställda till hyresnämnden även om det går att diskutera utfallet 

av deras marknadsyttranden. 

Framförallt så leder det till att hyresgästen och hyresvärden träffas och i de flesta fallen når 

överenskommelse. Den övergripande ståndpunkten är att ingen vill hamna i hyresnämnden då det är en 

process som tar väldigt mycket tid och kan leda till ett osäkert utfall. Ett av ombuden nämnde att man 

kan ha ”tur med lottningen” angående de utvalda ledamöterna då någon av dem har mer erfarenhet än 

den andra och bedömer marknadshyran till fördel för den part som intresseledamoten representerar.  
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Ett av hyresråden ansåg att det påverkade marknaden eftersom hyresjusteringar blir svårare att 

genomföra på grund av det indirekta besittningsskyddet. Detta eftersom att det är svårt att påvisa att 

hyran faktiskt har ändrats vilket i sin tur leder till att hyresmarknaden blir mindre volatil. 

En annan av intervjupersonerna menade att marknaden skulle bli självreglerande i alla fall eftersom 

fastighetsägarna inte tjänar något på att höja hyran i och med att hyresgästen då väljer att flytta. Det 

skulle kunna öppna för opportunistiska fastighetsägare men för långsiktiga fastighetsägare skulle de inte 

bli en nämnvärd skillnad. En av de intervjuade exemplifierade sitt resonemang genom att nämna ett 

fastighetsbolag som för några år sedan hade aggressiva hyreshöjningar som affärsidé. Bolaget köpte ut 

lokalhyresgäster för att på så viss kunna ”chockhöja” hyrorna i sina köpcentrum/handelsplatser. Med 

facit i hand så var denna strategi inte så lyckosam eftersom bolaget numera inte existerar på den svenska 

marknaden.  

viii. Andra kommentarer 

Utöver intervjupersonernas kommentarer om förförandet i hyresnämnden och värderingen av 

hyreskontrakt har vi fått en del kommentarer som ligger utanför vår ursprungliga frågeställning. Dessa 

kommentarer är intressanta och bör inte uteslutas från vårt empiriska resultat och därför redovisas de 

nedan. 

Det finns en viss diskrepans mellan praktiserande parter och analytiker gällande begreppet 

marknadshyra. Praktiserade parter verkar anse att hyran är ett pris på en produkt som är hela lokalen 

och att analytiker och värderare är mer benägna att tänka i kronor per kvadratmeter.  

Ett önskemål från ett av ombuden gällande hyresnämndens marknadsyttrande sammanfattar processen 

ganska väl: ”Jag hade önskat att det var mer teoretiskt i de här fallen men det är ju inte det blir inte så 

mycket juridik eller något annat egentligen”. Ombudet menade även att det finns vissa 

marknadsmässiga aspekter som hyresnämnden borde beakta så som kreditvärdighet hos hyresgästen.  

Den bedömning av hyresnivån som hyresnämnden avger anses av flera intervjuade sällan påvisa den 

faktiska marknadshyran utan det är mer en förhandling mellan parterna med utgångspunkt från det 

presenterade materialet. Ett av hyresråden nämner att det egentligen borde benämnas som ”skälig 

hyra” istället för ”marknadshyra”. Begreppet skälig hyran kan anses passande eftersom bevismaterialet 

för en viss hyresnivå ligger på de olika parterna att insamla.  

Vidare påpekar ett av ombuden att hyresnämnden är ett juridisk förfarande, i vilket det handlar om att 

övertala motparten och inte i grund vem som har rätt. En annan av de intervjuade beskrev förfarande 

mer som en köpslagning där parterna försöker övertyga varandra och att det i viss mån är slumpen som 

styr den överenskomna marknadshyran. 

Ett av hyresråden nämnde att detta kanske inte skulle vara ett förfarande som skulle belasta 

hyresnämnden och skattebetalarna, utan att det istället kunde mer lämpligt om parterna själva anlitade 

experter för att undersökta saken på egen hand. Det intervjuade hyresrådet framlade även att personer 
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i hyresnämnden har en god kunskap inom det juridiska ämnesområdet men att vid bedömningar av de 

rent ekonomiska frågorna torde en expert inom det fastighetsekonomiska ämnesområdet anses vara 

bättre lämpad.  

En fråga som delvis har berörts tidigare är hyresvärdens och hyresgästens förmåga att bedöma 

marknadshyran. Det framkom från flera av de intervjuade ombuden att de inte var intresserade av de 

jämförelseobjekt som inte stödjer deras klients yrkande. De genomför därför ingen objektiv bedömning 

av marknadshyran eftersom de måste stödja sin sak i hyresnämnden. Denna aspekt förstärker det som 

tidigare nämnts om att marknadsutlåtandet är mer en prövning av en ”skälig hyra” utifrån det 

presenterade materialet och inte ett bestämmande av marknadshyra.  

Utöver förfarandet i hyresnämnden så hade några av intervjupersonerna noterat en skillnad i 

hanteringen av indexklausulerna eftersom inflationen har varit så låg de senaste åren. Vissa 

fastighetsägare går mot att begära en fast hyresjustering för att kompenseras för kostnadsökningar. 

Detta eftersom under den senaste perioden då inflationen har stagnerat på en låg nivå så har 

fastighetsägarnas kostnader i form av löner och taxebundna kostnader ökat. 
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7 Diskussion 

Syftet med denna studie är att undersöka hur hyresnämnden inom sin process bedömer marknadshyran 

och om kontraktuella villkor beaktas i denna bedömning. För att kunna studera hyresnämndens 

bedömning intervjuades representanter från hyresnämnden och juridiska ombud som företräder både 

hyresgästen och hyresvärden i processen.  

Det som kan konstateras är att hyresnämnden följer lagstiftarens intentioner för processen och hur 

nämnden är tänkt till att resonera fram marknadshyran. Däremot utnyttjar hyresnämnden sällan 

möjligheten att genomföra en egen insamling av jämförelsematerialet eller att anlita oberoende expertis 

för att påvisa en hyresnivå trots att det har möjliggjorts av lagstiftaren. I majoriteten av fallen förlitar 

sig hyresnämnden enbart på parternas presenterade jämförelsematerial eller intresseledamöternas 

erfarenhet.  

I praktiken baseras inte bedömningen av marknadshyra på modeller, metoder och tankesätt hämtade 

från den ekonomiska teorin. I hyresnämnden träffas jurister, som i många fall saknar en ekonomisk 

bakgrund, för att försöka besvara en ekonomisk frågeställning. För att komplettera juristernas kunskap 

förlitar sig hyresrådet på intresseledamöter vars branscherfarenhet varierar. Även om de skulle vara 

belästa på området är de ofta begränsade till att genomföra bedömningar utifrån sin egen erfarenhet 

och bakgrund.  

Hyresnämnden förlitar sig oftast på ett fåtal jämförelseobjekt vid bedömningen av marknadshyran 

vilket får anses vara otillräckligt för att kunna utföra en meningsfull ekonomisk analys. Nämnden lägger 

störst vikt vid de fysiska attributen såsom lokalernas skick, läge och disposition. Kontraktuella 

bestämmelser analyseras sällan och i de fall så sker behandlas de mer som bakgrundsmaterial. Detta 

kan ifrågasättas eftersom hyresavtal blir mer detaljerade och kan innehålla enskilda avtal som påverkar 

den faktiskt betalda hyran.  

I majoritet av fallen kan inte hyresrådet jämföra lokalernas fysiska attribut med varandra vilket i sin tur 

leder till att en större del av jämförelsematerialet utesluts.  Det blir istället upp till hyresnämndens 

”allmänna kännedom” och ”skälighetbedömning” att motivera fram prövningslokalens marknadshyra. 

Innebörden av dessa begrepp kan ses mer som hyresnämndens egen känsla/tyckande kring de faktorer 

som kan tänkas ha en inverkan på marknadshyran.  

Vid bedömningen av de kontraktuella attribut antar hyresnämnden att jämförelselokalernas övriga 

villkor såsom rabatter, underhållsskyldighet och taxebundna klausuler är jämförbara. Detta förfarande 

kan kritiseras eftersom hyresavtalen numera är omfattande och innehåller fler komplicerade klausuler 

än tidigare. Utifrån den ekonomiska teorin är det konstaterat att exempelvis underhålls- och 

omsättningsklausulerna har ett värde och påverkar lokalens ekvivalenta hyra.  Utifrån detta perspektiv 

borde kontraktuella skillnader ges en större vikt i hyresnämnden, och för att möjliggöra en jämförelse 

på kontraktsnivå så kan man tänka sig att hyresnämnden ges befogenheten att ålägga parterna att 

presentera samtliga avtalsvillkor härrörande till hyresavtalet. Om parterna inte kan presentera samtliga 

villkor för avtalet ska hyresnämnden förslagsvis kunna utge vite eller helt bortse från kontrakten vid en 
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jämförelse. Ett alternativt tillvägagångssätt är att ålägga hyresnämnden till att införskaffa 

marknadsinformation i de fall parterna brister i det avseendet. Kostnaden för införskaffandet av  

informationen kan senare fördelas mellan hyresgästen och hyresvärden, vilket ska ses som incitament 

för parterna att komma överens under det initiala medlingsförfarandet i hyresnämnden.  

Utifrån vårt resultat kan vi konstatera att de teoretiska modeller som existerar inte används i praktiken. 

En del av ombuden och hyresråden verkar ha uppfattningen att klausulerna påverkar hyran, däremot 

saknas incitament att göra några djupare värderingar eftersom de fysiska attributen värderas högre.  

Vidare kan det konstateras att en direktjämförelse är sällsynt eftersom hyresnämnden i majoriteten av 

fallen bedömer de flesta presenterade jämförelselokaler som icke jämförbara och således blir det en 

prövning utifrån känsla och tyckande hos parterna i hyresnämnden. Utifrån intervjuen med ett av 

hyresråden kan det tolkas som att ett marknadsyttrande kan ses som en efterhandskonstruktion. Utifrån 

denna metod utgår då nämnden från en hyresnivå som de sedan motiverar utifrån parternas 

presenterade jämförelsematerial, vilket får anses anmärkningsvärt eftersom jämförelseprövning ska 

utföras på omvänt sätt. 

En annan reflektion som nämndes är om förförande ska hanteras av hyresnämnden eller om parterna 

själva ska anlita oberoende expertis som bedömer marknadshyran. Internationellt ges parterna större 

möjlighet till att själva reglera det framtida hyresförhållandet i det initiala kontraktet. Det anses som 

norm att parterna själv ska försäkra sig mot framtida konflikter i det ursprungliga avtalet. Denna typ av 

förfarande är inte ovanligt vid tecknande av kontrakt i andra branscher och det kan därför ifrågasättas, 

varför samma princip inte gäller för lokalhyresmarknaden? 

En förklaring till att de fysiska attributen ges större vikt kan vara att hyresnämnden följer en lagstiftning 

som är 40 år gammal. Sedan dess har det tillkommit nya värderingsmetoder som lagstiftaren inte kunde 

ta hänsyn till vid lagens utformande. Det ursprungliga syftet var inte att jurister skulle bedöma och 

besvara ekonomiska frågeställningar som numera är fallet. Vidare har fastighetsmarknaden utvecklats 

till att bli mer internationell och komplicerad än vad lagstiftaren kunde förutspå när lagen utformades. 

Till följd denna utveckling har utformningen av hyreskontrakten blivit mer innehållsrik och omfattande. 

Hyresavtalen berör flera delar av hyresförhållandet än den kontrakterade bashyran så som olika tillägg 

och reduktioner i hyran. 

Avslutningsvis är det inte förvånande att hyresnämnden inte använder sig av ekonomiska modeller vid 

en bedömning av marknadshyra. Det första argumentet är att hyresnämnden är bunden till det 

jämförelsematerial som parterna presenterar och möjlighet till en ekonomisk analys är därför beroende 

av parternas tillgång till information. Utifrån intervjuerna kan vi konstatera att mängden information 

varierar mellan ärendena och att enskilda villkor sällan presenteras i jämförelsematerialet. Det andra 

argumentet är att lagstiftning värderar fysiska attribut högre än kontraktuella bestämmelser så 

kontraktuella skillnader behandlas mer som bakgrundsinformation av hyresnämnden, vilket i sin tur 

leder till att hyresnämnden till stora delar bortser från klausulerna vid jämförelsen. Det sista argumentet 

berör hyresnämndernas utsatta tid för ett medlingsförfarande som får anses vara otillräckligt för att 
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kunna genomföra en ekonomisk bedömning av det presenterade materialet. Exempelvis så avsätter 

hyresnämnden Stockholm 30 minuter för ett sammanträde och frågan kan ställas om den utsatta tiden 

är tillräcklig för att möjliggöra en djupare undersökning av det presenterade jämförelsematerialet.  
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8 Slutsats 

Denna rapport har studerat förfarandet i hyresnämnden som i vissa fall leder till att det avges ett 

marknadsyttrande. I detta förfarande möts hyresvärdar och hyresgäster för att försöka nå en 

överenskommelse om ett fortsatt hyresförhållande och om parterna inte kan nå en överenskommelse 

ska hyresnämnden på begäran utge ett marknadsyttrande.   

Inledningsvis kan det konstateras att ett marknadsyttrande är en ovanlig företeelse i hyresnämnden och 

att hyresgäster och hyresvärdar försöker undvika att hamna i en situation som kräver ett 

marknadsyttrande.  I en majoritet av ärendena nås istället en överenskommelse under 

medlingsförfarandet eller så sker enskilda förhandlingar mellan parterna under tiden som ärendet är 

registerat hos hyresnämnden.   

I de fåtal fall som ett lokalhyresärende går till ett marknadsyttrande kan det ifrågasättas om den skattade 

hyresnivån kan benämnas som markandshyra eftersom hyresnämndens bedömning är begränsad till 

parternas presenterade jämförelsematerial. Vidare kan det konstateras att tillvägagångssättet vid ett 

marknadsyttrande är densamma för geografiskt skilda hyresnämnderna med undantaget att 

medlingsförfarandet tillåts ta mer eller mindre tid. Parterna behandlas likvärdigt av hyresnämnden 

däremot får hyresvärdar anses ha en större bevisbörda eftersom denne måste kunna påvisa att den 

offererade eller utgående hyran är marknadsmässig. 

Utifrån resultatet kan det konstateras att parterna försöker bedöma marknadshyran vid avtalets 

upphörandetidpunkt, men utifrån lokalhyreslagstiftningen måste hyresvärden genomföra denna 

bedömning långt tidigare än hyresgästen eftersom den offererade hyresnivån ska vara hyresgästen 

tillhanda innan uppsägningstiden. För att påvisa sin yrkade hyresnivå insamlar parterna 

jämförelselokaler vilka inhämtas utefter likhet med prövningslokalen med avseende på kriterier som 

läge, storlek, standard och disposition. Vidare framkom det att parterna föredrar hyreskontrakt som är 

nytecknade eftersom de bättre representerar marknadsläget och utifrån intervjuerna kan det 

konstateras att parterna föredrar hyreskontrakt som är tecknade från dagens datum och ett år tillbaka i 

tiden.  

Fortsättningsvis kan vi konstatera att det råder delade meningar om svårigheten att införskaffa 

jämförelsematerial och att åtskillnaden mellan de intervjuade till stora delar kan förklara med om 

ombudet är ansluten till en intresseorganisation. Däremot är samtliga intervjuade ombud eniga om att 

det är nästintill omöjligt att få till stånd en direktjämförelse med prövningslokalen vilket kan förklaras 

av att lokalernas läge och disposition sällan är densamma. 

Hyresnämnden utför sällan några justeringar av kontraktuella skillnader med undantaget för skillnader 

i taxbundna kostnader som justeras med hjälp av schablonvärden, dock så råder det en osäkerhet om 

schablonvärdena är framtagna för den aktuella orten eller om det är allmänt accepterade 

branschschabloner. Enskilda avtal så som rabatter, hyresgästanpassningar och omsättningsklausulen 

är det upp till motparten att bevisa att sådana villkor existerar i annat fall förutsätter hyresnämnden att 

villkoren i övrigt är jämförbara. Det förekommer följaktligen inte någon värdering utifrån ekonomiska 
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teorier eller metoder för att bedöma värdet av olika kontraktuella klausuler eller för att möjliggöra en 

mer omfattande jämförelse mellan de berörda lokalerna.  

De intervjuade parterna anser att den svenska hyreslagstiftning och hyresgästens indirekta 

besittningsskydd har en stabiliserande effekt på den kommersiella marknaden. Detta eftersom både 

hyresvärden och hyresgästen har svårt att påvisa en faktisk förändring av hyresnivån.  

Avslutningsvis kan det konstateras att de intervjuade parterna anser att hyresnämnden fyller sin 

funktion som en medlande part och underlättar således ett förlikningsförfarande mellan hyresgästen 

och hyresvärden. Det är framförallt hyresgästens möjlighet att begära ett sammanträde i hyresnämnden 

som indirekt tvingar parterna att mötas och diskutera de skiljaktigheter som hämmar ett fortsatt 

hyresförhållande. Ur denna synvikel får processen i hyresnämnden anses följa de intentioner som 

lagstiftaren har genom att tvinga hyresvärden att noga tänka igenom sin offererade hyresnivå. 

Motsatsviss kan bristen av konsensus för hur olika villkor/klausuler ska behandlas och tolkas leda till 

negativa följdeffekter på lokalhyresmarknaden. Exempelvis kan hyresvärdar vilja påverka hyresnivån i 

ett område för att kunna påvisa en högre marknadsnivå. Detta kan ha en negativ inverkan på 

lokalhyresmarknaden eftersom transperensen minskar då hyresvärdarna saknar incitament att redovisa 

rabatt- eller hyresgästanpassningsklausuler vid ett förfarande i hyresnämnden.  
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9 Förslag på vidare studier 

Vi har genom vår undersökning funnit flera intressanta områden för vidare studier.  Det vore t ex 

intressant att analysera förfarandet i hyresnämnden utifrån andra perspektiv än det rent ekonomiska. 

Vårt resultat visar att hyresnämnden i stor utsträckning förlitar sig på intresseledamöters erfarenhet 

vilket skulle kunna analyseras utifrån beteendevetenskapliga modeller.  

Terminstrukturen mellan 1977-1991 för Stockholms kontorsmarknad i CBD har tidigare studerats 

empiriskt (Gunnelin & Söderberg, 2003). Efter 1991 har två ekonomiska kriser inträffat, IT-kraschen 

2000 och finanskrisen 2007-2008. Vidare studier skulle kunna studera terminstukturen under dessa 

kriser samt undersöka terminstrukturen för andra lokaltyper. 

Ett av de fysiska attributen som bör undersökas närmare är om lokalens storlek har en linjär inverkan 

på den ekvivalenta hyran. Förhållandet måste undersökas empiriskt för olika lokaltyper för att fastställa 

detta förhållande. Om det skulle visa sig vara ett linjärt förhållande kan den mest sannolika ekvivalenta 

hyran estimeras i kronor per kvm, om det visar sig vara ickelinjär måste ytan inkluderas i 

regressionsanalysen för att fastställa den mest sannolika totala ekvivalenta hyran.  

Av alla de klausuler som är vanlig förekommande i hyresavtalen har vi upptäckt att 

omsättningsklausulen är mest problematisk för parterna. Vidare studier skulle kunna granska skillnader 

i utformandet av omsättningsklausulen. Detta för att undersöka om marknaden har en konsensus om 

gränsdragningen för butiksförsäljning och hur ofta hyresgästen måste rapportera sin omsättning och 

betala omsättningshyra. Det skulle även vara av intresse att utveckla värderingsmodeller för att bedöma 

eventuella skillnader i utformandet av omsättningsklausulen.  

Avslutningsvis skulle det vara intressant att genomföra en jämförande studie mellan olika länders 

hyreslagstiftning och hur det påverkar deras hyresmarknad. Det skulle framförallt vara av intresse att 

undersöka om parterna använder sig av oberoende expertis vid bedömning av marknadshyran och vilka 

metoder de använder sig av vid en sådan bedömning.   
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Bilaga 1 – Intervjuguiden 

Allmänna frågor 

Berätta lite om dig själv? Hur blev du intresserad av de här frågorna? 

Hur gör du rent praktiskt när du förebereder dig inför en hyrestvist i hyresnämnden? 

Hur skulle du definiera begreppet marknadshyra? 

Hur resonerar du kring jämförelsematerialet? 

Hur tänker du kring de klausuler som finns med i avtalen? 

Vilka är dina egna reflektioner av processen i hyresnämnden? 

Vad är din uppfattning om parternas ställning i processen? 

Vad är din uppfattning om den marknadshyra som fastställs i hyresnämnden? 

Hur tror du att det indirekta besittningsskyddet påverkar marknaden?  

 

Specifika frågor 

Till vilken tidpunkt bedöms den nya hyran? 

Hur jämför du ett långt kontrakt mot ett kort kontrakt? 

Hur jämför du kontrakt med kallhyra mot ett med varmhyra? 

Hur skulle du använda ett kontrakt som är tecknat för nyproduktion i jämförelsematerialet? 

Hur jämför du ett indexbaserat kontrakt mot ett kontrakt med fast hyra? 

Hur hanteras avtal med förlängnings- och uppsägningsoptioner? 

Hur hanterar och jämförs avtal med omsättningsbaserad hyra? 

Hur påverkar ställda säkerheter den bedömda hyran? 

Har du förslag på någon som är insatt i ämnet som vi skulle kunna intervjua? 
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Bilaga 2 – Hyresnämndens bedömningskriterier 

 

 

Fysiska faktorer Andra faktorer 

Storlek

Mindre ytor, högre hyra i kr/m2

Läge Övriga avtalsvillkor

Inom tätorten Villkor som kan påverka värdet är:

Inom kvarteret (t.ex. hörnläge) Vem som skall svara för underhållet

I gatuplan eller ej Avtalstidens längd

Närhet till kommunikationer Vilket ändamål lokalen är upplåten till

Lastnings- och lossningsmöjligheter (Saknas 

betydelse för vissa hyresgäster; ex frisörer)

Om hyran är fast eller indexreglerad och i det 

senare fallet hur stor del som är indexreglerad

dels för hyresgästen Förekommer tillägg utöver den egentliga hyran 

dels för kunderna Andra förpliktelser som åvilar hyresgästen 

P- resp. stoppförbud

dels för hyresgästen

dels för kunderna

Närhet till P-platser

Gågata eller ej

Närhet till konkurrenter

Närhet till andra butiker och allmänna 

inrättningar, t.ex. post. 

Utformning (Standard)

Fasadlängd

Ett eller flera plan

Tillgång till personalutrymmen

Ändamålsenlighet (bärande pelare m.m. till 

olägenhet för verksamhet)

Djup

Förbindelser butik-lager (t.ex. spiraltrappa, 

rak trappa, hiss och dylikt)

Takhöjd

Modernitet

Ljusa eller mörka lokaler

Möjlighet att exponera varor

Möjlighet att sätta upp skylt och liknande 

Allmänna ordningsförhållanden i och omkring 

fastigheten


