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Abstract 

When organizations choose between leasing and owning facilities there are benefits and drawbacks 

associated with both alternatives. If an organisation proceeds with a middle ground solution by leasing 

using a triple net lease, they will instead face challenges unique for that lease type. The aim of this thesis 

is to find out how companies can take advantage of triple net leases and what the requirements are for 

them to do so. By answering the research questions the hope is to make three topics clearer. The thesis 

intends to answer why some companies in the real estate industry choose to utilize triple net, what the 

main challenges are and when it is advantageous for a company to use a triple net lease.  

 

To research what organizations experience as being the benefits, drawbacks and challenges, two 

methods are used. First, a literature review is conducted with the aim of proving what is known about 

the topic of benefits, drawbacks and challenges for triple net leases. The results of the literature review 

are then used as a basis for designing interview questions. The interview questions are in turn used in a 

case study of a real estate company where interviews are conducted with the company as well as its 

customers to be able to find out what the actual experiences are surrounding benefits, drawbacks and 

challenges.  

 

The results of the studies shows that the organisations’ experiences of using triple net leases are in line 

with most of the current theory. The organizations utilize triple net leases because they do experience 

the benefits of the lease type. The owners get a higher profit when regarding risk and they also do not 

need to have any capability to perform maintenance. The occupiers feel that they get a lower base rent, 

they can relieve their balance sheets and can therefore focus on their primary business, they get lower 

operating and maintenance costs and lastly, better coordination between maintenance works and primary 

business. The main challenges are the occupiers’ ability to do maintenance, maintenance debts, split 

incentive issues, legal uncertainties, good or bad relationship dynamics, uncertainties about areas of 

responsibility and issues about changing accounting practises making an impact on the incentive to 

relieve balance sheets. The results also come up with ways of managing these challenges. The two sides 

must have a continuous dialogue and strengthen it with regular inspections to make sure both parties 

have knowledge about technical conditions and the like. They can share and update maintenance plans. 

They can try to line up incentives by having a reasonable lease length and by giving responsibility of 

some investments to the owner. The lease agreements can be made extra clear to avoid uncertainties 

around areas of responsibility and less frequent issues.  
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Sammanfattning 

När en organisation väljer mellan att hyra eller äga lokaler finns det för- och nackdelar med båda 

alternativen. Väljer organisationen att gå en slags mellanväg genom att hyra lokaler via ett triple net 

upplägg står de inför utmaningar unika för den sortens upplägg. Denna rapport har som syfte att ta reda 

på hur företag kan dra fördel av triple net-avtal samt vilka förutsättningarna för detta är. Genom att 

besvara frågeställningarna önskas mer specifikt att tre frågor klargörs. Dels vill rapporten besvara varför 

vissa aktörer inom fastighetsbranschen väljer att använda triple net, dels vilka de huvudsakliga 

utmaningarna är och dels när det är fördelaktigt för en organisation att använda ett triple net upplägg.  

 

För att undersöka vad aktörer upplever vara fördelar, nackdelar och utmaningar används två metoder. 

Först genomförs en litteraturstudie för att kunna identifiera vad som är känt på området vad gäller 

fördelar, nackdelar och utmaningar. Resultaten för litteraturstudien ligger sedan till grund för att utforma 

intervjufrågor. Intervjufrågorna används sedan till en fallstudie av ett fastighetsbolag där intervjuer 

genomförs med ett fastighetsbolag och dess kunder för att ta reda på hur det ser ut i verkligheten med 

faktiska upplevda fördelar, nackdelar och utmaningar.  

 

Resultaten från studierna visar på att aktörernas upplevelser av att använda triple net-avtal stämmer 

överens med mycket av den rådande teorin. Aktörerna använder sig av triple net-avtal för att de upplever 

fördelarna med avtalstypen. Hyresvärden får en bättre avkastning med hänseende på risk samt att den 

inte behöver inneha någon underhållsförmåga. Hyresgäster anser att de får lägre grundhyra, att de kan 

avlasta sin balansräkning och således fokusera på sin kärnverksamhet, och att de får lägre 

underhållskostnader och bättre koordination mellan underhållsarbete och primär verksamhet. De 

huvudsakliga utmaningarna är hyresgästens förmåga att själv bedriva underhåll, risken för 

underhållsskulder, ”split-incentive”-problematik, juridisk osäkerhet, bra eller dålig relationsdynamik, 

osäkerheter över ansvarsområdet och problem med att nya redovisningsstandarder minskar incitamentet 

att avlasta balansräkningar. Resultaten visar också på sätt att hantera utmaningarna. Parterna måste ha 

en kontinuerlig dialog och stärka den med regelbundna besiktningar för att båda parter ska ha kännedom 

om tekniskt skick och liknande. De kan dela med sig av och uppdatera underhållsplaner. De kan försöka 

synka sina incitament genom att ha en rimlig avtalslängd samt ge ansvar för vissa investeringar till 

hyresvärden. Avtalen kan göras extra tydliga så att det inte uppstår osäkerheter kring ansvarsområden 

samt mindre förekommande frågor.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Fastigheter är otroligt viktiga för alla sorters organisationer och verksamheter. Fastigheter kan generera 

kassaflöde, öka i värde eller helt enkelt agera lokal för en organisation att bedriva verksamhet i. Att 

säkerställa tillgången på lokaler är därför oerhört viktigt och ett beslut kring lokalförsörjning är bland 

de viktigaste av beslut för alla typer av verksamheter.  

 

Vid anskaffning av lokaler har organisationer således valet att antingen köpa eller hyra lokal. Båda 

alternativen erbjuder sin uppsättning av fördelar och nackdelar. Många organisationer brukar blanda i 

sin portfölj av lokaler genom att äga vissa och hyra andra. Trots det finns det en efterfrågan på en lösning 

som på enskild fastighetsnivå är en medelväg mellan att äga och hyra. En möjlig medelväg heter triple 

net-avtal och tillåter en del av fördelarna med ägande samtidigt som det faktiskt är ett hyresavtal. Enligt 

Wiley (2013) är definitionen av ett triple net-avtal ett avtal där hyresgästen står för underhåll, 

fastighetskatt och försäkring. Triple net-avtal skjuter således över en del av ansvaret för en fastighet från 

hyresvärden till hyresgästen. 

 

Hyresavtal i allmänhet har studerats utifrån påverkan på hyresvärdar, hyresgäster och relationerna 

mellan dem. Crosby, Gibson och Murdoch (2013) studerade hyresavtal generellt och visade på att 

formen på avtal kunde förvärra problem med hyresgästens hyresvillkor och vissa klausuler. Goldman 

(2000), Harris (2004), Rothenberg och Ruddy (2004) och Saltz (1990) kom alla fram till att hyresavtal 

som väger för tungt åt hyresvärdens favör skapar negativa konsekvenser för den långsiktiga relationen 

parterna emellan.   

 

Triple net-avtal och dess effekter för aktörer har de senaste åren studerats utifrån olika perspektiv. Det 

är känt att användningen av triple net-net inte är så utbrett i Sverige som i andra länder t ex Finland och 

USA där det klassiska exemplet är vissa amerikanska ”Real estate investment trusts” som specialiserar 

sig på triple net. De studier som finns belyser triple net ur olika synvinklar. Arvidsson (2013) ifrågasatte 

triple net uppläggets förenlighet med svenska hyreslagen. Kjellström (2018) kommer fram till att triple 

net-avtal är vanligast inom lager och logistik samt att aktörerna inte ser juridiska problem om de litar på 

varandra. I en studie utförd i Nya Zeeland uppgav Halvitigala, Murphy & Levy (2011) att både 

hyresgäster och hyresvärdar tyckte att hyresavtalets typ hade inverkan på parternas relation. De kom 

också fram till att båda parter ansåg att traditionella brutto hyresavtal generellt gav upphov till bättre 

relationer för att de var enklare och i mindre grad gav upphov till konflikter på grund av osäkerheter.  

 

Emellertid finns det ej någon forskning på hur aktörer faktiskt använder triple net-avtal som del av sin 

verksamhet. Triple net-användande hyresvärdars perspektiv i allmänhet, och hyresgästers perspektiv i 

synnerhet har knappt studerats inom vare sig hyresrätt eller fastighetsekonomi. Det finns därför 

anledning till att studera hur aktörer som använder sig av triple net-upplägg för sina hyresavtal ser på 

dem och hur de förhåller sig till de fördelar och nackdelar som triple net-avtal utgör. 
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1.2 Problemområde 

Det huvudsakliga ämnesområdet för studien är företagsekonomi och problemområdet är i synnerhet 

fastighetsekonomi eftersom den handlar om varför organisationer väljer att använda sig av triple net-

avtal samt hur de anpassar sina organisationer och verksamheter kring det ekonomiska och juridiska 

spelrum som triple net-avtal ger. Juridik är även ett område som berörs via hyresrätt och speciellt då 

Jordabalkens 12:e kapitel om hyra. 
 

1.3 Syfte och avgränsning 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur företag kan dra fördel av triple net-avtal samt vilka 

förutsättningarna för detta är. Relevanta frågeställningar är således: 

 

1. Varför väljer vissa aktörer att använda sig av triple net-avtal? 

2. Vilka är huvudutmaningarna med att använda triple net-avtal? 

3. När är det fördelaktigt med ett triple net-avtal? 

 

De tre frågeställningarna kommer besvaras genom att reda ut vad de teoretiska för- och nackdelarna 

med ett triple net-avtal är för både hyresgäster och hyresvärdar och sedan jämföra hur de praktiska 

erfarenheterna faktiskt ser ut med hjälp av en fallstudie av aktörer inom fastighetsbranschen som 

använder sig av triple net-upplägg. Studien är begränsad till hyresvärdar och hyresgäster inom 

hyresmarknaden för dagligvaru- och retailfastigheter i Sverige och Finland.  

 

Förhoppningen är att examensarbetet ska bidra till ökad förståelse till varför vissa aktörer inom 

fastighetsbranschen väljer att använda sig av ett triple net-avtal och vad som krävs av dem ur ett 

företagsekonomiskt perspektiv.   

 

 

1.4 Disposition  

Resten av uppsatsen är organiserad på följande vis: 

 

Kapitel 2 presenterar forskningsmetodiken som uppsatsen bygger på. 

 

Kapitel 3 lägger fram litteraturstudien som belyser triple net enligt ett företagsekonomiskt, 

underhållsmässigt, juridiskt och relationsorienterat perspektiv.  

 

Kapitel 4 redogör för resultaten från fallstudiens intervjuer. 

 

Kapitel 5 utgörs av en diskussion. 

 

Kapitel 6 fastställer slutsatser och ger förslag på vidare studier 
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1.5 Definitioner 

För att underlätta för läsaren följder nedan definitionerna av ett antal uttryck som används frekvent 

genom denna rapport. Andra definitionerna för mer specifika uttryck finnes i de kapitel där de är 

relevanta. 

 

Triple net-avtal: Hyresavtal där hyresgästen står för underhåll, fastighetskatt och försäkring (Wiley 

2013). 

 

Bruttoavtal: Hyresavtal där hyresvärden står för alla kostnader inklusive drift- och underhållskostnader 

(Geltner et al. 2014). Används omväxlande med ”traditionellt”- avtal. 

 

Underhåll: Kombinationen av alla tekniska, administrativa och ledande aktiviteter som utförs på ett 

objekt, under dess livscykel, i syfte att vidmakthålla det i eller återställa det till ett sådant tillstånd att 

det kan prestera avsedd funktion (Bejrum, 1999). 

 

 

 

2 Forskningsmetodik 

För att kunna besvara frågeställningarna ska i denna uppsats en kvalitativ studie i två delar genomföras. 

Först utförs en litteraturstudie vars syfte är att kunna identifiera vad som är känt på området kring triple 

net-avtal. Resultatet av litteraturstudien utgör sedan underlag för de intervjufrågor som används i andra 

studien som är en fallstudie. Fallstudiens datainhämtning kommer att ske med intervjuer som kommer 

spelas in och transkriberas. Fallstudien är induktiv och är menad till att kunna användas för att dra en 

generell teori om användningen av triple net som går bortom det enskilda fallet. 

 

 

2.2 Litteraturstudie 

I litteraturstudien ska tidigare studier och relevant litteratur kritiskt granskas för att ge överblick av vad 

som är känt på området. Mer specifikt önskas att litteraturen ska kunna peka ut för- och nackdelar med 

triple net-avtal samt generella möjligheter, utmaningar, problem och frågor som rör avtalstypen. Syftet 

med litteraturstudien är att skapa en teoretisk grund som kan användas för fallstudien och analysen av 

den. Resultatet av litteraturstudien ska sedan användas för att härleda de intervjufrågor som kommer 

användas under intervjuerna i fallstudien. Motivet till att göra en litteraturstudie är att öka förståelsen 

för triple net-avtal och för att använda den till att testa teorier och idéer med hjälp av datainsamling från 

intervjuerna. Resultatet från litteraturstudien presenteras i kapitel 3 om teori, frågorna presenteras i 

bilaga 1.  

 

 

2.3 Fallstudie  

I fallstudien ska ett fastighetsföretag och dess kunder granskas i rollerna som hyresvärd respektive 

hyresgäster. Företaget grundades 2017 och har sitt ursprung i Finland. Verksamhet bedrivs i både 

Sverige och Finland där företaget främst äger fastigheter inom dagligvaruhandel. Fastighetsportföljen 
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består av 290 fastigheter med en total yta på 744 000 kvm och har ett värde på 1 273 miljoner euro. 

Deras kunder är främst aktörer inom svensk och finsk retail- och dagligvaruhandel. Fallstudien är att 

anse som en enskild fallstudie av hyresvärden med dess hyresgäster inbäddade. Motivet till att använda 

en fallstudie är, som Saunders, Lewis & Thornhill (2009) skriver, att fallstudier till skillnad från 

undersökningsstudier kan utforska ”varför” lika mycket som ”vad” och ”hur” samt att djupare 

information som strategier och tekniker är svåra att få fram i undersökningsstudier med frågeformulär 

och rutor som deltagarna kryssar i. Fallstudier tillåter flera sorters datainsamling varav den för denna 

studie mest relevanta är intervjuer. Saunders et al fortsätter med att konstatera att enskilda fallstudier är 

bra för att representera kritiska, extrema eller unika fall och detta fall är åtminstone ett av de mer 

ovanliga. 

 

Datainsamling kommer ske med hjälp av 9 st intervjuer och de har syftet att ge svar på de hur de faktiska 

erfarenheterna av användningen av triple net-avtal ser ut. Av intresse är exempelvis hur aktörerna 

förhåller sig till de teoretiska utmaningar som triple net-avtal utgör eller hur aktörerna förhåller sig till 

frågor som exempelvis underhåll. Intervjuerna kommer vara anonyma och personliga data kommer 

behandlas enligt GDPR. Resultatet kommer sedan presenteras i kapitel 4 om resultat. 

 

Aktuella för intervjuer är nyckelpersoner inom organisationer som är hyresgäster och hyresvärdar. 

Exempel på roller är VD:ar, CIO:s, asset managers, uthyrare eller liknande. Aktörerna har sin hemvist i 

antingen Sverige eller Finland. Information om intervjupersoner sammanfattas i tabell 1. 

 

Intervjutekniken är semi-strukturerad där alla intervjuade får samma frågor beroende på vilken aktör det 

är, hyresgäst eller hyresvärd. De finska aktörerna undantas från frågor om juridik.  
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Tabell 1: Intervjupersoner 

 

Intervjuper

son 

Roll Titel Land Intervjutid och 

längd 

L1 Hyresvärd VD Sverige Video, 34 min 

L2 Hyresvärd CIO Finland Video, 55 min 

T1 Hyresgäst Affärsområdesansvarig Sverige Video, 42 min  

T2 Hyresgäst  CFO Sverige  Video, 52 min 

T3 Hyresgäst Affärsområdesansvarig Finland Video, 26 min 

T4 Hyresgäst Vice VD Finland Video, 45 min 

T5 Hyresgäst Butiksplatschef 
/Etableringschef 

Finland Video, 46 min 

T6 Hyresgäst Chef för kapitalförvaltning Finland Video, 52 min 

T7 Hyresgäst Chef för fastighetsförvaltning Finland Video, 51 min 
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3 Teori 

Den här delen av rapporten presenterar resultaten från litteraturstudien. Avsnittet är indelat i fyra delar 

där triple net upplägget granskas ur olika perspektiv. Det första är det företagsekonomiska perspektivet, 

det andra är underhållsperspektiv, sedan kommer ett avsnitt om det juridiska perspektivet följt av ett 

avsnitt med fokus på relationer mellan aktörer.   

 

 

3.1 Triple net ur ett företagsekonomiskt perspektiv 

Detta avsnitt går igenom olika typer av hyresavtal och presenterar även triple net-avtal i detalj. Betoning 

ligger på hur triple net-avtal kan lösa de problem som uppstår när en organisation måste välja mellan att 

hyra eller att köpa lokal.   

 

 

3.1.1 Hyra eller köpa lokal 

För att bättre förstå sig på triple net-avtal kan det vara bra att gå igenom dilemmat som alla lokalsökande 

organisationer går igenom (när de ska hyra via traditionella avtal): ska man hyra eller köpa en lokal? 

Enligt Haynes, Nunnington och Eccles (2017) erbjuder båda alternativen sina egna uppsättningar 

fördelar och nackdelar varav de för denna rapport mest relevanta presenteras nedan.  

 

Att köpa en lokal innebär för organisationen fördelarna: För det första, den har större kontroll över 

förvaltning och drift och underhåll eftersom organisationen själv står för den. För det andra, 

organisationen kan knyta lokalen till sig och förstärka sitt varumärke dvs ”branding”. För det tredje, den 

slipper risk för hyresstegringar. Slutligen kan den ta del av eventuella värdeökningar från fastigheten.  

 

Nackdelarna däremot inkluderar: För det första, organisationen exponerar sig för risken att fastighetens 

värdeökning inte sker i samma takt som förräntningen på kapitalet investerat i den primära 

verksamheten, att fastighetens värde inte ökar alls eller att den rentav sjunker. För det andra, att 

organisationen exponerar sig för risker med kostnadsstegringar för förvaltning och drift och underhåll. 

För det tredje, att fastighetsinnehavet belastar balansräkningen och trycker ner nyckeltal.  

 

Vill en organisation istället hyra en lokal kommer det med följande fördelar: För det första, att kapital 

som annars varit bundet i fastigheter kan användas till att investeras i kärnverksamhet. Samtidigt belastas 

balansräkningen mindre och med bättre nyckeltal som följd. Det bör dock noteras att detta har ändrats 

med de nya redovisningstandarden som heter International Financial Reporting Standards 16 (IFRS16) 

och är en internationell standard för företags och organisationers ekonomi. Skillnaden mellan IFRS16 

och den tidigare standard är att IFRS16 inte tar hänsyn till skillnader mellan finansiell och operativ 

leasing för leasetagaren vilket innebär att framtida hyresbetalningar för exempelvis lokaler är att anse 

som skulder. PWC (2015) menar att detta har en påverkan på skuldsättningsgraden och därmed 

balansräkningen. Morales-Díaz & Zamora-Ramírez (2018a) anser att IFRS16 har en påverkan på 

företags finansiella nycketal och att det beror på en organisations grad av hyresavtal eller ägande. 

Morales-Díaz & Zamora-Ramírez (2018b) har också gjort en studie där de kommer fram till att bl a 

retailbranschen är en av de branscher som påverkas mest av IFRS16. 
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Andra fördelar inkluderar att kostnader för drift och underhåll kan vara billigare än att stå för det själv 

då en hyresvärd kan vara mer specialiserad på förvaltning. 

 

Men även dessa nackdelar: För det första, att organisationen exponerar sig mot risken kopplad till hyra 

t ex hyresstegringar För det andra, att organisationen ej kan knyta lokalen till sig och förstärka sitt 

varumärke dvs ”branding”. För det tredje, att organisationen inte själv har kontroll och måste ha 

hyresvärdens godkännande för att ändra i lokalerna  

 

 

3.1.2 Typer av hyresavtal 

Om en organisation väljer att hyra lokal står de inför dilemmat att välja hyresavtal. De olika avtalens 

styrkor och svagheter har stor påverkan på verksamheten vilket kan exemplifieras i att det är känt att 

olika hyresgäster har olika preferenser för typ av hyresavtal, t ex föredrar offentliga hyresgäster 

bruttoavtal och privata hyresgäster avtal av typen net (se nedan) (Halvitigala, 2018).  

 

Kommersiella hyresavtal kan delas in olika typer beroende på hur kostnaderna som härrör till fastigheten 

eller lokalen fördelas mellan hyresvärd och hyresgäst. Enligt Geltner, Miller, Clayton och Eichholtz 

(2014) och Adamshick (1995) är de stora typerna: traditionella (på engelska: gross), hybrid och net. Den 

här studien fokuserar på den senare.  

 

I ett traditionellt avtal står hyresvärden för alla kostnader inklusive drift- och underhållskostnader. 

Traditionella avtal kallas därför också för brutto eller ”full service lease” (Geltner et al. 2014). 
 

Ett hybrid-avtal involverar aspekter från både traditionella avtal och net-avtal. Hyresvärdar och 

hyresgäster kan dela upp kostnader mellan sig och ett vanligt upplägg är att hyresgästen står för drift- 

och underhåll associerade till deras förbrukning eller verksamhet medan hyresvärdens ansvar är 

kostnader som inte kan mätas upp individuellt (Geltner et al. 2014). 

 

Avtal av typen Net innebär att hyresgästen står för en del kostnader. Vanligast är typen ”triple net” eller 

”NNN” där hyresgästen ska stå för drift- och underhållskostnader, försäkring och fastighetskatt. I 

fastigheter där flera hyresgäster samsas får de dela på drift- och underhållskostnader för gemensamma 

utrymmen t ex hissar, säkerhet och belysning. Det förekommer även avtal som är ”double net” där 

hyresgästen står för försäkring och fastighetskatt och mycket ovanliga ”single net” där hyresgästen 

enbart står för en av posterna (Geltner et al. 2014). 
 

Rena triple net-avtal delas inte in i typer likt hyresavtal i allmänhet eftersom triple net som begrepp ej 

är definierat enligt lag. Ahlinder (2013) skriver att begreppsanvändningen inte är enhetlig och att det 

inte enbart från begreppet går att dra slutsatser kring ansvarsfördelningen. Utifrån hur ett triple net-avtal 

används kan det dock härledas olika varianter. Det finns de triple net-avtal där hyresgästen står för drift- 

och underhållskostnader genom att själv sköta drift- och underhåll. Det finns de där hyresvärden står för 

utförandet av drift- och underhåll men för över kostnaderna på hyresgästen (som då betalar ersättning 

för dessa kostnader samt hyra) (Geltner et al. 2014). Sist finns det även triple net avtal som har används 

som en finansiell uppgörelse vilket kan ske vid sale- och leaseback affärer (Victorin, Badur, Flodin & 

Hager 2017) eller där en hyresvärd köpt en fastighet på en hyresgästs begäran (Arvidsson. 2013). 
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3.1.3 Triple net som mellanting 

Avsnitt 3.1.1 redovisade fördelar och nackdelar med ägande respektive hyrande. Ett användande av 

triple net-avtal ändrar om i dessa för- och nackdelar eftersom dessa avtal ökar hyresgästens ansvar över 

fastigheten som denne hyr. På så sätt kan ett triple net-avtal ses som ett mellanting mellan ägande och 

hyrande och exempelvis en hyresgäst kan åtnjuta både fördelarna av att hyra och att äga (Haynes et al, 

2017). 

 

Av ovanstående fördelar och nackdelar kan en hyresgäst t ex åtnjuta dessa fördelar: organisationen får 

större kontroll över förvaltning och drift och underhåll eftersom organisationen själv står för den. Det 

kan också bli billigare. Organisationen kan knyta lokalen till och förstärka sitt varumärke dvs 

”branding”. Till sist kan kapital som annars varit bundet i fastigheter användas till att investeras i 

kärnverksamhet. Samtidigt belastas balansräkningen mindre och med bättre nyckeltal som följd (Haynes 

et al, 2017).  

 

Medan nackdelarna inkluderar: att organisationen exponerar sig för risker med kostnadsstegringar för 

förvaltning och drift och underhåll. Organisationen kan exponera sig mot risken kopplad till hyra t ex 

hyresstegringar. Organisationen får heller inte full kontroll (som i ägande av) sina lokaler (Haynes et al, 

2017). 

 

Vad gäller nackdelarna så behöver de inte vara lika allvarliga som de låter. Triple net-avtal ger en 

hyresgäst möjligheter att motverka de negativa aspekterna av ett hyresavtal. Exempelvis kan risken för 

kostnadsstegringar för drift och underhåll balanseras med att hyresgästen också har kontroll över drift 

och underhåll och kan arbeta för att sänka kostnaderna för detta. Adamshick (1995) anser att med ett 

rent triple net-avtal bör det inte ske några kostnadsstegringar alls som inte beror på hyresgästen själv 

och att detta är en attraktiv aspekt av avtalstypen för vissa hyresgäster. Att en hyresgäst även via triple 

net inte har full kontroll över en fastighet behöver inte nödvändigtvis vara ett problem då de med triple 

net får mer kontroll än med ett traditionellt avtal (Haynes et al, 2017). 

 

 

3.1.4 Finansiell riskfördelning och triple net 

Förutom en annorlunda fördelning vad gäller underhållsansvar innebär också triple net en fördelning 

där hyresgästen står för försäkring och fastighetsskatt. Den finansiella risken för dessa poster ligger 

alltså hos hyresgästen. Risken med fastighetskatt är att den höjs. Vad gäller försäkringar består risken i 

att försäkringspremier höjs eller att hyresgästen får stå för självrisken. Det finns dock olika upplägg för 

vem som tecknar försäkring, Kjellström (2018) visar t ex på ett fall där försäkringen av olika anledningar 

tecknas av hyresvärden som lägger över kostnader för premier på hyresgästen.  

 

Ytterligare en aspekt av triple net-avtal som får dem att verka som ett mellanting mellan att helt äga 

själv och att hyra via traditionellt avtal är att grundhyran oftast är lägre än vid traditionella avtal. Monroe 

Moxness Berg (2019) menar att en lägre grundhyra är till för att vara en slags riskpremie för att 

hyresgästerna tar på sig risken med underhållskostnaderna men också så att det ska jämna ut 

hyresgästens totalkostnader så att denna åtminstone blir i nivå som vid ett traditionellt avtal. Även Wiley 

(2013) visade på att bruttoavtalen är dyrare och att hyresgästerna betalade en premie till hyresvärden för 

att de skulle ta hand om underhåll och liknande.  
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Dilemmat om en organisation ska äga eller hyra lokal och triple net-avtalens påverkan på detta kan även 

granskas med hänseende på kapitalbindning. Haynes et al (2017) skriver att en organisation som letar 

lokaler ska köpa om de tror att kapitalet som förbinds i fastigheten växer snabbare än kapitalet investerat 

i verksamheten t ex via värdeökning. Omvänt bör organisationen hyra om de anser att det kapital som 

annars skulle varit förbundit i en fastighet kan förräntas mer om det investeras i verksamheten. Mattson-

Teig (2000) är inne på samma bana och menar att många organisationer ser stora fördelar med att banta 

sina balansräkningar, speciellt inom retailindustrin där aktörerna oftast vill växa och investera det nya 

kapitalet i nya butiker. Vidare resonerar Haynes et al (2017) att det finns strategiska skäl till att äga sin 

lokal. Fastigheter är ett tillgångsslag som brukar skydda mot inflation. Ett fastighetsägande borde också 

kunna ses som en diversifiering om det är önskvärt. Emellertid betonar Haynes et al (2017) att en 

organisation ur ett strategiskt perspektiv kan välja att renodla sin verksamhet och satsa kapital som 

annars vore bundet i en fastighet på sin kärnverksamhet vilket också oftast brukar ge upphov till mer 

avkastning eftersom ett företag som är specialiserat inom ett område mer sannolikt kan förränta pengar 

mer via sin kärnverksamhet jämfört med förräntningen från deras fastigheter (som dessutom oftast ägs 

för att stödja kärnverksamheten och inte maximera avkastning).  

 

 

3.1.5 Sammanfattning företagsekonomiskt perspektiv 

För- och nackdelarna med att använda sig av triple net-avtal sammanfattas nedan:  

 

För en hyresgäst innebär ett triple net-avtal ett antal fördelar. Rent finansiellt kan en hyresgäst med hjälp 

av ett triple net till skillnad från vid traditionella avtal frigöra kapital bundet i fastigheter för att 

exempelvis använda detta i kärnverksamheten utan att förlora kontrollen över underhåll. Även fasta 

kostnader kan sänkas i och med lägre grundhyror som ska kompensera för kostnader från drift och 

underhåll. Rörliga kostnader kan också bli lägre i och med att hyresgästen själv bestämmer över drift- 

och underhåll. Triple net innebär även strategiska fördelar. Hyresgäster har fortfarande möjligheter att 

knyta lokalen till sitt märke dvs branding trots att denne inte äger lokalen. Triple net öppnar även upp 

för att vissa speciella verksamheter som vanligtvis måste äga sina fastigheter inte behöver göra det.  

 

Från hyresvärdens perspektiv betyder fördelarna mer stabilitet. Kassaflödet från grundhyrorna blir 

stabilare. Hyresvärden behöver ej ha förvaltarkompetens och då ej behöva inneha resurserna knutet till 

det. Inte heller behöver hyresvärden exponera sig mot de risker som finns med förvaltning och underhåll 

t ex kostnadsstegringar. Även den finansiella risken kopplat till försäkring och fastighetskatt slipper 

hyresvärden. En annan fördel är att en hyresvärd med hjälp av triple net har möjlighet att göra affärer 

med organisationer som annars hade önskat att helt äga sin fastighet.   

 

Nackdelarna för hyresgästen inkluderar att denne exponerar sig mot kostnadsstegringar för förvaltning 

samt att hyresgästen behöver ha förvaltingskompetens vilket inte alltid är självklart.  

 

Hyresvärdens nackdelar är att denne får mindre kontroll över en tillgång och att förlusten av kontroll 

kan leda till kapitalförluster vid eftersatt underhåll på hyresvärdens lokaler.  
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3.2 Triple net ur ett underhållsperspektiv 

Som tidigare nämnt skiljer sig triple net-avtal från traditionella avtal genom att hyresgästen får ansvara 

för tre kostnadsposter som hyresvärden normalt (i ett bruttoavtal) brukar ansvara för. Dessa tre poster 

är försäkring, fastighetsskatt och underhåll. Av dessa tre ansvarsområden sticker den sistnämnda ut vad 

gäller omfattning. Att hyresgästen står för både försäkring och fastighetsskatt innebär i praktiken att de 

står för kostnaderna för dessa poster dvs de betalar för dem. Underhåll däremot är mycket mer praktisk 

till sin natur och måste utföras. Underhåll är starkt kopplat till den aktuella fastighet som ska underhållas 

och kräver både planering och tekniskt kunnande i allmänhet och specifika kunskaper om fastigheten i 

fråga, i synnerhet. Det finns därför ett värde i att fördjupa sig i vad ansvarsfördelningen mellan hyresgäst 

och hyresvärd har för påverkan på underhållet och vad detta underhåll har för påverkan på fastigheten.  

 

 
3.2.1 Allmänt om underhåll 

En byggnad måste uppfylla en viss byggteknisk prestanda som till exempel hållfasthet, klimatskydd, 

mediaförsörjning, kommunikationer med mera. Dessa egenskaper blir sämre med tiden då de slits med 

användning och om de inte upprätthålls kan byggnaden bli nedgången eller till och med oanvändbar, 

med följd att hyror blir lägre och att värdet på fastigheten minskar. För att förhindra detta måste man 

underhålla byggnaden. Definitioner följer nedan (Bejrum, 1999). 

 

Underhåll definieras som: kombinationen av alla tekniska, administrativa och ledande aktiviteter som 

utförs på ett objekt, under dess livscykel, i syfte att vidmakthålla det i eller återställa det till ett sådant 

tillstånd att det kan prestera avsedd funktion (Bejrum, 1999). Underhåll delas sedan in i två kategorier 

(SKL, 2006). Den första heter planerat underhåll och definieras som underhåll som är planerad till tid 

art och omfattning (SKL, 2006). Den andra är felavhjälpande och definieras som underhåll som syftar 

till att återställa en funktion som oförutsett nått en oacceptabel nivå (SKL, 2006). Den eller de 

ledningsmetoder som används för att uppnå syftet med underhållet kallas underhållsstrategi (Bejrum, 

1999). Ett viktigt koncept inom underhåll är investeringar. Dessa är prestandahöjande åtgärder som ökar 

byggnadens värde genom nya kvaliteter som inte funnits tidigare (SABO, 2008). Uttryck som förklarar 

vilket typ av kostnad en utgift är, är CAPEX: efter engelskans ”capital expenditure” dvs utgifter för 

nyutveckling eller investeringar (Comindware, 2020), och OPEX: från engelskans ”operation 

expenditure” som innebär löpande kostnader för drift och underhåll (Comindware, 2020). Förutom 

underhåll finns även drift (kallas även ibland löpande underhåll) som består av mindre delar: 

Mediaförsörjning t ex el, vatten och värme (SKL, 2006). Tillsyn exempelvis observation och 

rapportering av avvikelser (SKL, 2006). Samt skötsel, exempelvis vård eller skötsel av 

förvaltningsobjekt samt byte eller tillförsel av förbrukningsmaterial (SKL, 2006). 

 

 

3.2.2 Underhållsplaner 

För att kunna utföra och planera underhåll används ett dokument som heter underhållsplan. SKL (2006) 

skriver att en underhållsplan ska ange vilka underhållsinsatser som ska utföras under kommande år. 

Bejrum (1999) menar att en underhållsplan är en form av budget som sträcker sig över 5 till 15 år eller 

längre. Även hur mycket insatserna kommer kosta kan prognosticeras. Både SKL (2006) och Bejrum 

(1999) belyser problemet med att göra en underhållsplan detaljerad nog, vilket är svårt och beror på att 
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den snabbt kan åldras då underhåll skjuts på framtiden, det kan finnas brist på information eller kunskap 

om både fastighet och underhållsåtgärder, nya forskningsrön och ändringar i visioner om skick. Det är 

därför väldigt viktigt att hålla underhållsplanerna uppdaterade vilket sker via årliga okulära besiktningar 

 

Arbetet med underhållsplaner sker i flera steg. Först sker en inventering och statusbedömning som enligt 

Spångberg (1990) har som syfte att förvaltaren ska lära känna sin fastighet. Utifrån det upprättas en 

underhållsplan så att det finns en överblick över framtida underhållsinsatser och kostnader. Allteftersom 

underhåll utförs måste underhållsplanen revideras för att vara aktuell. Det är en stor fördel att göra detta 

i rätt detaljnivå för att vara effektivt. Om uppdateringar inte sker eller om de inte är på rätt nivå kan 

ytterligare besiktningar krävas vilket förbrukar onödigt mycket resurser. Förutom besiktningar kan även 

information från fastighetsskötare och brukare tillföra värde till uppdateringarna. (SKL 2006). Till sist 

måste förvaltaren vara noga med att följa upp på utfört underhåll. Uppföljningen är särskilt viktig vid 

en felavhjälpande underhållsstrategi (se nästa avsnitt). När ett fel åtgärdats bör både felet och åtgärden 

dokumenteras för att ge underlag till att kartlägga återkommande fel och bidra till ett effektivare 

underhåll (Bejrum, 1999). 

 

 
3.2.3 Underhållsstrategier 

Underhållsplaner brottas med problemet att de på sikt blir mindre och mindre exakta. Det kan finnas 

svårigheter med att beräkna framtida kostnader av ett antal orsaker, t ex prisstegringar, inflation, 

bristfälliga data över rimlig underhållsfrekvens, onormalt slitage etc. Därav behovet av att uppdatera 

underhållsplaner. Man kan även till följd av detta använda sig av tre olika underhållsstrategier för det 

planerade underhållet (Bejrum, 1999). 

 

Den behovsstyrda strategin är en slags sammansatt strategi. Eftersom underhållsinsatserna kan påverkas 

av olika överväganden, en del tekniska och en del marknadsmässiga, anses underhållsbehovet subjektivt 

och olika organisationer kan prioritera olika aspekter. I den behovsstyrda strategin kan man därför ta 

hjälp av underhållsrekommendationer från myndigheter eller allmännyttiga företag där 

underhållsrekommendationerna ses som en uppfattning av samlad erfarenhet inom branschen. 

Rekommendationerna kan alltså användas då det är brist på pålitliga data (Bejrum, 1999). 

 

Den felavhjälpande strategin bygger på kunskap av olika byggnaders och byggnadsdelars felfrekvenser. 

En generell svårighet med denna strategi är att det kan finnas mycket kunskap om vanligt förekommande 

fel men betydligt mindre om ovanliga fel eller ovanliga byggnadsdelar eller installationer. Områden där 

det finns mycket kunskap är våtrum, maskinell utrustning samt fönster och dörrar. Den felavhjälpande 

strategin kan delvis uppnås att användas om man har tillräckligt bra schabloner eller 

underhållsrekommendationer över de ovanligare felen (Bejrum, 1999). 

 

Strategin byggd på förebyggande underhållsinsatser behöver också mycket tidigare kunskap om 

felfrekvenser. För att kunna agera förebyggande måste det dock även finnas en tillräckligt pålitlig 

riskbedömning. Uthållighetstester för elektriska komponenter och maskinell utrustning finns det gott 

om och kan ge underlag för en förebyggande underhållsstrategi. För ytskikt däremot finns inget bra 

underlag så där är det väldigt att ha en förebyggande strategi. Generellt sett är det svårt om inte omöjligt 

att få till en helt förebyggande strategi på grund av bristen på data. Dessutom kan denna strategi bli dyr 
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i längden då den kan leda till att underhåll utförs för tidigt t ex då förtida utbyten av delar sker (Bejrum, 

1999). 

 

Vilken underhållsstrategi en organisation väljer att använda beror på målet med ägandet. Bejrum (1999) 

skriver att fastighetsägandet och i förlängningen synen på underhåll kan delas in i fyra grupper där 

skillnaderna är om fastighetsägandet är en primär verksamhet eller stödverksamhet samt om 

organisationen i fråga har ett vinstmål eller kostnadsmål.  

 

Renodlade fastighetsföretag (t ex börsnoterade fastighetsbolag) erbjuder utrymme med service till 

kunder som betalar för det och är då äkta kunder. Det finns alltså en affärsmässig relation mellan parterna 

i detta fall och företagen har såväl vinstmål som fastighetsägande som primär verksamhet. Andra 

organisationer kan också ha ägande av fastigheter som primär verksamhet men med en mer 

kostnadstäckande inställning där målet är att verksamheten ska täcka sina kostnader. Gemensamt för 

dessa typer av organisationer är att underhåll sker för att bidra till kärnverksamheten t ex generera 

avkastning eller hålla kostnader nere (Bejrum, 1999). 

 

Det finns även de fastighetsorganisationer vars ägande endast har en stödjande funktion till en annan 

verksamhet som är den primära och fastighetsorganisationen får då en annan roll. Den primära 

verksamhetens vinstmål eller kostnadsmål står då i fokus och blir överordnat. Kvalitets- och 

servicenivåer på stödfunktioner väljs på det mest kostnadseffektiva sätt med hänseende på den primära 

verksamheten. En fastighetorganisation kan i detta fall inte suboptimera dvs ta ut högre lokalkostnader 

än vad som krävs för självkostnadstäckning. Ett industriföretag vill tillhandahålla underhåll av sina 

lokaler så att den stödjer den primära verksamheten så mycket som möjlig.  Självkostnadstäckande 

organisationer t ex stat, kommun och kyrka vill stödja sin kärnverksamhet men hålla kostnaderna så låga 

som möjligt (Bejrum, 1999). Eftersom triple net-avtal är en mellanväg mellan att äga och hyra kan det 

möjliggöra att fastighetsägandet hamnar mer i linje med det överhängande målet med ägandet (eller 

icke-ägandet) för organisationen. I de två ovanstående fallen med kostnadstäckning som mål kan således 

ett triple net-avtal göra den för verksamheten icke relevanta fastighetsvärdet till en fördel för 

organisationen.  

 

 
3.2.4 Ansvarsfördelningens påverkan på underhåll 

Att underhåll kan utföras med olika ambitionsnivå beroende på t ex mål med ägande är tydligt från förra 

avsnittet. Även fördelningen av ansvaret för underhåll har en påverkan på hur underhållet sker och i 

längden då fastigheten skick.  

 

En stor risk med att fördela underhållsansvar så att den långsiktiga ägaren inte står för allt underhåll är 

att det kan uppstå en underhållsskuld. Främsta orsaken till detta är att den som utför underhållet kan ha 

olika mål med att utföra underhåll och olika incitament jämfört med ägaren. Bejrum (1999) menar att 

en byggnads grundsystem i form av hållfasthet, klimatskydd, mediaförsörjning och liknande alltid bör 

underhållas av fastighetsägaren, eller den som står för den slutliga kapitalrisken, för att undvika att 

byggnadens prestanda minskar så att även värdet minskar. Byggnadens kundsystem däremot, som 

inkluderar delar starkt kopplade till verksamheten bl a ytskick och vitvaror, bör vara hyresgästens ansvar 

eftersom kunder själv kan vilja bestämma över och välja underhålls- och servicenivå på dessa. Alltså 

prioriterar hyresgäster och hyresvärdar olika vad gäller underhåll och har även olika incitament till att 
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göra så. Wiley (2013) anser att en risk finns för att hyresgästen enbart kommer utföra underhåll när det 

är kostnadseffektivt att göra så och inte går hyresgästen emot. Vidare skriver Bejrum (1999) om de fall 

då hyresgäster har givits möjlighet eller tvingats acceptera underhållsansvar för främst inre underhåll. I 

dessa situationer har underhållsutgifternas mönster präglats av kundernas hyrestid. Tidpunkter för in- 

och utflyttning har styrt stora delar av underhållet men också standardhöjande investeringar och 

ombyggnader. Snabba verksamhetsförändringar har lett till mer kortsiktigt tänkande främst vad gäller 

kundsystemen. När Victorin et al (2017) skriver om avtal om reparationsskyldighet (se avsnitt 3.3.5) 

nämner de att en viktig fråga som inte omtalas i hyreslitteratur är omfattningen av en hyresgästs 

reparationsskyldighet om den åtar sig sådan. Att hyresvärden delegerar underhåll innebär för denne vissa 

risker då hyresgästen kanske inte sköter egendomen så som hyresvärden skulle ha gjort t ex kanske 

hyresgästen endast åtgärdar det nödvändigaste med risk för att egendomen gradvis förfaller.  

 

Ytterligare ett sätt som ansvarsfördelningen har en påverkan på underhållet är underhållsarbetets 

integration och koordination med annan verksamhet. Om en hyresgäst ansvarar för att utföra 

underhållsarbete kan den själv koordinera så att underhållsarbetet ger så lite påverkan på 

kärnverksamheten som möjligt, i linje med det som nämndes i föregående avsnitt om organisationer vars 

fastighetsägande är en stödfunktion. Detta eliminerar då potentiella konflikter kring störningar för 

hyresgästens kärnverksamhet då hyresvärden ska sköta sitt underhåll t ex uteblivna intäkter för en butik 

vars hyresvärd utför störande underhåll. Bejrum (1999) pekar på att ett sätt att få till effektivare underhåll 

och då i synnerhet felanmälningar (vid användning av ”traditionella” avtal där hyresvärden står för 

underhållet) är att involvera hyresgästen. Ju mer en hyresgäst kan om byggnaden och dess system desto 

mindre är risken för att felanvändning orsakar driftstörningar. Kompetens från hyresgästens sida kan 

också hjälpa vid felsökningar samt rapportera störningar och felorsaker. Wiley (2013) menar på att det 

som talar för att en hyresgäst ska ta hand om underhåll är att denne får incitament till att inte 

överspendera resurser och bidrar således till en effektivare hushållning av resurser.  

 

 

3.2.5 Fördelning av kostnader 

Som alternativ till att låta hyresgästen ansvara för att utföra underhåll finns upplägget att hyresgästen 

får stå för kostnaderna för underhållet och att hyresvärden utför underhållet som i ett brutto avtal. 

Halvitigala et al (2011) beskriver det extra lager av procedurer som uppstår i dessa fall när hyresvärden 

ska föra över kostnaderna till hyresgästen, kallat ”OPEX recovery procedures”. Detta innebär att 

hyresvärden måste kräva hyresvärden på drifts- och underhållskostnader och måste då redovisa vilka 

kostnaderna varit vilket innebär en hel del uppföljning och nära kontakt med hyresvärden. Det är inte 

ovanligt att en hyresvärd försöker påföra en kostnad som inte hör till drift eller underhåll utan snarare 

har karaktär av investering, eller att en förvaltningskostnad som inte berör hyresgästen alls. Om 

aktörerna skulle vara oense om vad kostnaderna varit kan det uppstå en konflikt vilket kan tära på 

relationerna och innebära att parterna har olika syn på kostnadsfördelningen vilket avsnitt 3.4.2 handlar 

om.  

 

En annan aspekt av en kostnadsfördelning där hyresvärden påför kostnaderna på hyresgästen i efterhand 

är den ”split incentive” problematik som kan uppstå. Eftersom hyresgästen står för kostnaderna för t ex 

el- eller vattenförbrukning har inte hyresvärden samma incitament till att investera i effektiviseringar 

för sådana nyttigheter. Vilka investeringar som då sker är helt upp till hyresvärdens underhållsstrategi 
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och hur mycket denne bryr sig om att sänka kostnaderna för hyresgästen vilket Halvitigala et al (2011) 

pekar på.  

 

 

3.2.6 Sammanfattning underhåll 

När hyresgästen ska utföra underhåll innebär detta fördelen att hyresgästen själv kan styra över 

underhållsarbetet så att det sker i koordination med den huvudsakliga verksamheten. Underhållet får 

alltså en stödjande funktion istället för att vara något som från hyresgästens perspektiv kommer 

olämpligt eller lyser med sin frånvaro. Önskar hyresgästen att det inte alls sker något underhåll gör detta 

upplägg att hyresgästen kan spara på underhållskostnader men i långa loppet skadas fastigheten och i 

förlängningen hyresvärden. Nackdelen är att hyresgästen måste ha kompetens till att kunna underhålla 

lokalerna vilken kan finnas eller ej beroende på vilken kärnverksamheten är.  

 

För hyresvärden innebär ett upplägg som ovanstående att denne inte behöver ha en förvaltande funktion 

vad gäller underhåll vilket kan vara en fördel om hyresvärden önskar hålla sin organisation så slimmad 

som möjligt. En nackdel är dock att hyresvärden ej har kontroll på det underhåll som utförs och att 

hyresvärden exponeras mot risken att inte tillräckligt underhåll utförs som kan påverka en fastighets 

skick och dess värde.  

 

Om upplägget istället innebär att det är hyresvärden som utför underhållet men hyresgästen som står för 

kostnaderna innebär detta för hyresgästen att denne ej behöver kompetens att utföra underhåll. 

Hyresgästen kan också utnyttja hyresvärdens eventuella bättre förmåga att upphandla underhållsarbete 

och dylikt. Nackdelen dock är att hyresgästen förlorar kontroll över underhållet som utförs samt 

kostnaderna för underhållet. Att ha mycket kontakt och uppföljning kring kostnadsöverföring kan också 

förbinda resurser och leda till missförstånd och konflikt. Det finns även en problematik i att den som 

kontrollerar förbrukningskostnader inte är den som står för dem. 

 

Från hyresvärdens perspektiv innebär upplägget fördelarna att denna får ha kvar kontrollen över 

underhållet samt att den inte exponerar sig mot risken för undermåligt underhåll av sin fastighet. Baserat 

på föregående avsnitt finns även möjligheten att överföra kostnader som inte bör överföras om det är 

det hyresvärden vill. Nackdelen är att uppföljning och kontakt kräver resurser samt att missförstånd och 

konflikt kan uppstå då parterna inte kommer överens. 

 

 

3.3 Triple net ur ett juridiskt perspektiv 

I Sverige är det Jordabalkens 12:e kapitel som reglerar förfarandet vid hyra av bostad och lokal. Eftersom 

triple net-avtal är en avtalsform som inte uppfunnits i Sverige innebär det att det inte finns lagstiftning 

som är gjord för triple net-avtal i synnerhet och ej heller omvänt, att triple net-avtal per automatik är 

förenliga med den lagstiftning som finns dvs kap 12 JB. Ur ett juridiskt perspektiv leder detta till en del 

osäkerhet som detta avsnitt handlar om. Ur Elisabeth Ahlinders avhandling ”Finansiering med 

fastigheter som säkerhetsunderlag” går det att urskilja två fall av användning av triple net-avtal som är 

intressanta ur juridiskt perspektiv då de kan ge upphov till olika rättsverkan (Ahlinder, 2013). 
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Det första är det ”vanliga” fallet med ett triple net-avtal som anses vara hyresavtal och är förenligt med 

tillämpning av kap 12 JB som tvingande lagstiftning. Det intressanta här ur ett juridiskt perspektiv är att 

en eller båda parter kan frångå från triple net-avtalet vid en eventuell konflikt och därav göra så att 

tvingande lagstiftning blir aktuell. Av särskilt intresse vid en sådan situation är paragraferna som handlar 

om hyressättning och ansvar för underhåll eftersom det är på dessa två punkter som triple net-avtal 

skiljer sig från traditionella avtal.  

 

Den typ av triple net-avtal som ger upphov till mest osäkerhet är de finansiellt åsyftade triple-net avtalen 

eftersom det finns en möjlighet att kap 12 JB inte kan tillämpas på dem vilket kan ge upphov till en 

juridisk gråzon. Det intressanta med dessa avtal är hur de testar gränserna för kap 12 JB. 

 

 
3.3.1 Tillämpning av hyreslagstiftning i allmänhet 

Ett grundproblem med användningen av triple-net avtal i Sverige är att det kan ifrågasättas om triple 

net-avtal är förenligt med den hyreslagstiftning vi har i form av kap 12 JB. Några av de frågor som kan 

uppkomma är: är ett triple-net avtal ett hyresavtal? När tillämpas kap 12 JB och kan det tillämpas på ett 

triple net-avtal? Elisabeth Ahlinder reder i sin doktorsavhandling ut triple net-avtalens förenlighet med 

hyreslagstiftningen och kommer till slutsatsen att mycket beror på avtalets syfte samt 

partsförhållandena. 

 

12:1 1:a meningen JB lyder: ”Detta kapitel avser avtal, genom vilka hus eller delar av hus upplåtits till 

nyttjande mot ersättning”. Eftersom triple net-avtal rent allmänt avser upplåtelse av hus eller delar av 

hus till nyttjande mot ersättning kan de anses uppfylla de grundläggande förutsättningarna för att vara 

hyresavtal. Ett triple net-avtal anses även vara ett hyresavtal om parternas avsikt är att ingå ett hyresavtal. 

Detta kan de påvisa t ex genom att avtalet benämns som hyresavtal och/eller att parterna refererar till 

sig själva som hyresgäst och hyresvärd. Detta innebär alltså att triple net-avtal som har en genuin avsikt 

att vara ett avtal om hyra fast i form av triple net istället för traditionell form alltså är hyresavtal samt 

att kap 12 JB kan tillämpas på ett triple net-avtal (Ahlinder, 2013). 

 

Triple net-avtal kan också enligt Ahlinder tolkas som avtal om ekonomiskt samarbete. Detta ska ej 

utgöra ett problem för tillämpningen av kap 12 JB så länge avtalet inte är för komplext. Utöver 

hyresavtal kan 12 kap JB nämligen enligt praxis också appliceras på avtal av samarbetskaraktär. Detta 

enligt tre rättsfall där avtalen ansågs vara utformade som ekonomiska samarbeten men där det fanns en 

maktobalans liknande den för hyresavtal med en hyresgäst och en ekonomiskt starkare hyresvärd. De 

tre fallen i fråga är Solvallafallet (NJA 1971 s. 129), Skolmatsmålet (NJA 1987 s. 398) samt till viss del 

Shellmålet (NJA 2007 s. 1018). Även den rent allmänna principen om att hyreslagstiftningen är till för 

att skydda den svagare parten talar för att kap 12 JB kan appliceras på avtal av samarbetskaraktär. 

Ahlinder menar att man med hjälp av argumentationen i de tre ovanstående fallen samt att kap 12 JB 

tillämpningsområde anses följa den så kallade enhetslinjen, kan dra slutsatsen att triple net-avtal går 

under kap 12 JB:s tillämplighet när det tolkas som ett ekonomiskt samarbete av enklare karaktär 

(Ahlinder, 2013). 

 

Mycket viktigt är att nämna att majoriteten av triple net-avtal har som uttryckligt syfte att vara just 

hyresavtal och där så inte är fallet kan avtalen ofta tolkas som blandavtal av samarbetskaraktär. I de allra 

flesta fall är således ett triple net-avtal under kap 12 JB:s tillämplighet (Ahlinder, 2013). 
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3.3.2 Underhållsansvar enligt kap 12 JB 

Reglerna i kap 12 JB om underhåll har som övergripande syfte att dela upp ansvaret för lägenhetens 

skick och hinder i hyresrätten mellan parterna. Utgångsläget är att hyresvärden innan tillträdet ansvarar 

för att lägenheten är fullt användbart för det tilltänkta ändamålet och att lägenheten under hyrestiden 

fortsätter vara det. Hyresgästen ansvarar ej för försämringen i skick genom normal användning men 

ansvarar för skador som går över normal användning om hyresgästen kan åläggas detta. Skulle 

hyresvärden inte kunna upprätthålla sina förpliktelser har hyresgästen ett antal sanktioner att tillta. Det 

bör uppmärksammas att när det gäller lokalhyra är reglerna till största del dispositiva och denna 

dispositivitet måste utnyttjas för att gälla dvs om man inte önskar använda reglerna i lagen måste man 

avtala om annat, annars gäller lagen (Victorin et al, 2017). 

 

Hyresvärden ska enligt 12:15 JB se till så att lägenheten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet dvs 

det skick som anges i 12:9 JB. För lokaler är bestämmelsen dispositiv vilket innebär att annat kan avtalas 

och att underhållskyldighet kan begränsas. Har det dock beslutats om bättre skick ska detta gälla men 

då finns det en skillnad mellan en lägenhets skick i allmänhet och teknisk utrustnings skick. Den tekniska 

utrustningen ska hållas i fungerande skick och det allmänna skicket på lägenheten tillåts förslitas på 

grund av åldrande och bruk fram tills att hyresvärden reparerar upp till ursprunglig standard vid behov. 

Detta innebär alltså att en hyresgäst inte kan kräva nyskick under hyrestiden. Hyrs lägenhet ut i 

”befintligt skick” behöver inte hyresvärden åtgärda kända brister vid uthyrningstillfället och detta gäller 

även när det avtalats om sämre skick. Vad gäller dolda fel finns en särskild regel i 12:11 3 st. JB som 

säger att om en lokal hyrts ut i befintligt skick och den ej är fullt brukbar för avsett ändamål har 

hyresgästen rätt att kräva rättelse om hyresgästen vid tiden för avtalets ingående ”inte kände till bristen 

eller kunnat upptäcka den med vanlig uppmärksamhet”. Hyresgästen har i så fall en undersökningsplikt 

och Victorin et al menar att denna inte har så höga krav utan bör tillfredsställas med en okulärbesiktning 

samt att en undersökning av utrymmet som källare och vind ej är nödvändig (Victorin et al, 2017). 

 

Det bör nämnas att det under 12:15 JB ryms möjligheten att avtala om oförmånligare villkor för 

hyresgästen t ex via avtal om reparationsskyldighet. Fastighetsägarnas (organisationen) standardavtal 

för lokaler har en klausul som innebär att hyresgästen kan ansvara för ”erforderligt inre underhåll av 

ytskikt på golv, väggar och tak jämte av inredning tillhandahållen av hyresvärden”. Victorin et al nämner 

att detta innebär att hyreslagstiftningen i praktiken kan tillåta hyresavtal med lägre servicenivå men lägre 

hyra (Victorin et al, 2017).  

 

En annan aspekt av underhållsfördelning är hyresgästens rätt att göra ändringar, hyresgästens 

återställande av lägenheten vid hyrestidens slut samt hyresvärdens rätt att ta tillvara på eventuella 

förbättringar. Victorin et al skriver att mycket är oklart på dessa punkter och att man bör se väldigt 

kritiskt på reglerna i 12:24 JB samt lagberedningens motiv i NJA II 1907 5:1 s 148. Att fördjupa sig om 

varför författarna menar ovanstående tjänar inte denna uppsats syfte. Av värde att ta med sig från deras 

resonemang är endast att praxis är knapphändig. Victorin et al konstaterar att hyresgästen enligt 12:24 

JB måste vårda lägenheten väl och att det i detta ligger att hyresgästen ej får företa ändringar utan 

hyresvärdens samtycke. Dock finns det undantag för bostadshyresgäster som t ex vill måla om. Victorin 

et al menar att det anses att lokalhyresgäster kan ha en vidsträcktare rätt till detta då det kan krävas större 

ändringar för att en lokal ska kunna användas ändamålsenligt. Victorin et al landar slutligen i att man 
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kan använda en analogi från arrenderätten och tycker att en hyresgäst endast då en hyresvärd begärt det 

blir skyldig att återställa en lägenhet till ursprungligt skick samt att en hyresvärd bör kunna dra nytta av 

t ex en standardförbättring utförd av hyresgästen för att motverka onödig värdeförstöring. Viktigast torde 

dock enligt Victorin et al vara vad parterna själva tycker och hänvisar till att det i Fastighetsägarnas 

12B-blankett finns en klausul som lyder ”Senast vid hyresförhållandets upphörande ska hyresgästen, 

om inte annan överenskommelse träffats, ha bortfört sin egendom och återställt lokalen i godtagbart 

skick” (Victorin et al, 2017). 

 

Hyresgästen ska enligt 12:24 JB väl vårda lägenheten med vad därtill hör. En hyresgäst ska under 

hyrestiden iaktta normal försiktighet så att den inte skadas. Detta kan t ex innebära att hyresgästen måste 

hålla lägenheten städad och ren för att inte onormal förslitning sker. Hyresgästen ansvarar dock inte för 

förslitning som anses normal utan tanken här är att hyresvärden ska ansvara för risken kopplad till 

förutsebara skador och slitage. Hyresgästens vårdplikt omfattar även vad som hör till lägenheten i form 

av biytor och liknande t ex trapphus, vinds- och källarutrymme samt tekniska installationer. När det 

kommer till skador till följd av olyckor ska hyresvärden stå för dessa men hyresgästen står för skador 

som beror på dennes vållande, t ex på grund av uppsåt eller oaktsamhet. Hyresgästen kan dock inte 

hållas ansvarig för skador som uppkommit av någon som ej hör till dennes hushåll eller är gäst vilket 

för lokalhyresgäster innebär att de inte står skyldiga för skador vållade av t ex bud eller kunder (Victorin 

et al, 2017). 

 
 
3.3.3 Finansiellt åsyftade triple net-avtal och tillämplighet på hyreslagstiftning 

Finansiellt åsyftade triple net-avtal liknar ”hyresvarianten” på så sätt att de avser upplåtelse av hus eller 

delar av hus till nyttjande mot ersättning. Däremot finns det skillnader med finansiellt åsyftade triple 

net-avtal som gör att de kan tangera på att vara oförenliga eller tveksamma med olika bestämmelser i 

kap 12 JB. Ahlinder tar upp att både syftet med ett avtal och partsförhållanden kan ha inverkan på hur 

det klassificeras och tolkas. Som exempel nämns triple net-avtal vars syfte främst är för finansiering till 

den grad att den inte alls har karaktär av hyresavtal eller blandavtal av samarbetskaraktär. Även avtal 

där partsförhållandena avviker från hur det såg ut i de tre ovanstående fallen t ex genom att 

partsförhållandena mer liknar en fastighetsägare och en investerare istället för hyresgäst och hyresvärd 

riskerar att klassificeras som annat typ av avtal. Om ett avtal skulle uppfylla båda dessa egenskaper 

menar Ahlinder att det kan finnas skäl för att kap 12 JB inte är lämplig att tillämpa på avtalet och ej 

heller går det att utesluta att HD:s tolkning av ovan nämnda fall inte skulle vara prejudicerande för 

tillämpning av hyreslagen.  

 

 

3.3.4 Hyresklausulers förenlighet med kap 12 JB 

Finansiellt åsyftade triple net-avtal kan som i föregående avsnitt beskrivits innehålla klausuler som kan 

anses mindre förenliga med kap 12 JB jämfört med traditionella hyresavtal eller triple net-avtal vars 

syfte är att vara hyresavtal. Det bör förtydligas att dessa klausuler inte är direkt oförenliga med kap 12 

JB men att deras förenlighet på ett eller annat sätt kan ifrågasättas vilket leder till osäkerhet.  
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3.3.5 Underhållsklausulers förenlighet med kap 12 JB 

En av huvudskillnaderna mellan triple net-avtal och traditionella hyresavtal är att ansvarsfördelningen 

för underhåll och förvaltning är förskjuten. Hyreslagen utgår från antagandet att hyresvärden sköter 

underhåll av fastigheten som avtalet berör. Om hyresvärden brister i underhållsansvaret har hyresgästen 

rätt att ta till sanktioner som skadestånd, uppsägning av avtal, rätt till självhjälp eller nedsättning av 

hyra. Triple net-avtal vänder på denna relation och utgår från att hyresgästen ska stå för alla kostnader 

associerade med fastigheten och verksamheten som bedrivs på den. Som exempel kan nämnas att 

förutom kostnader för drift som vatten, el och uppvärmning, kan hyresgästen stå för kostnader ålagda 

av brandmyndighet och kostnader för tillstånd eller kontroller. Vidare kan hyresgästen också behöva 

försäkra fastigheten och stå för försäkringspremier. Ytterligare kan hyresgästen vara skyldig att förse 

hyresvärden den information som behövs för att hyresvärden ska kunna uppfylla sina åtaganden som 

fastighetsägare t ex lämna uppgifter till myndigheter. Hyresgästen kan också i vissa fall själv göra denna 

uppgift. Det kan avtalas om att vid försummat underhåll från hyresgästens sida kan hyresgästen få stå 

för de kostnader som åläggs hyresvärden i samband med detta. Det brukar också i avtalen finnas 

möjlighet för hyresvärden att ingripa om hyresgästen inte heller uppfyller sina åtaganden exempelvis 

om försummelse från hyresgästens sida leder till ökade skador på fastigheten. Triple net-avtalets 

övervältring av fastighetsförvaltning och underhåll har som syfte för hyresvärden att minska de 

fastighetsanknutna riskerna. I vissa triple net-avtal kan hyresgästens underhålls- och förvaltningsansvar 

förtydligas genom att hyresgästens sanktioner avtalas bort, detsamma gäller hyresvärdens ansvar vid 

oförutsedda kostnader kopplade till skicket på fastigheten (Ahlinder, 2013). 

 

 

3.3.6 Risker och brist på praxis 

Utifrån ett juridiskt perspektiv framstår det av ovanstående att det finns vissa risker förenade med 

användningen av triple net. Att dessa risker finns är ett resultat av att avtalsformen inte är härlett från 

den lagstiftning som finns i Sverige. 

 

När det kommer till triple net-avtal som uttryckligen är hyresavtal finns alltid risken att en hyresgäst 

åberopar tvingande lagstiftning som ger bättre villkor för denne. Kjellström (2018) har i sin studie 

Triple-net och hyreslagen – Problem och omfattning i praktiken intervjuat företrädare för 

fastighetsbolag och en advokatbyrå och där pekas det ut att ett triple net-avtal idag är baserat på så 

kallade ”gentlemens agreement” dvs är avtal som bygger på ömsesidigt förtroende. Speciellt 

hyresvärden måste lita på hyresgästen. Så länge båda parter är villigt inställda till att använda sig av 

triple net-avtal bör det inte vara några problem men som en av intervjupersonerna i Kjellströms (2018) 

rapport påpekar kan ju incitamenten till att hålla sitt gentlemens agreement ändras. Exempelvis ”come 

hell or highwater”-klausulen som är vanligt vid finansiellt åsyftade avtal kan vid händelse av t ex 

förstörd fastighet ändå tvinga hyresgästen att betala hyra en lång tid framöver t ex 20 år och då kan ju 

möjligheten att åberopa tvingande lagstiftning och bryta detta vara väldigt frestande för hyresgästen. 

 

De finansiellt åsyftade triple net-avtalen kan ge upphov till en annan typ av risk och det är förlorad 

typtillhörighet så att kap 12 JB inte alls blir tillämplig. Dels kan detta ske om avtalet är så annorlunda 

till sin karaktär och syfte att det inte alls kan anses vara ett hyresavtal, dels kan det ske om det finns 

tvivelaktiga klausuler som går direkt mot syftet i kap 12 JB. Risken här är att hyresgästen blir utan den 

grund av skyddande lagstiftning som kap 12 JB utgör.  
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En överhängande risk som också blir aktuell i de två ovanstående fallen är att det helt enkelt råder brist 

på praxis så att det råder stor osäkerhet kring vad en domstol hade resonerat kring olika tvistefrågor t ex 

under vilka former finansiellt drivna triple net-avtal räknas som hyresavtal eller ej eller om olika 

klausuler kan vara oförenliga med kap 12 JB. 

 

 

3.3.7 Sammanfattning juridiskt perspektiv 

Utifrån de risker som uppstår på grund av den juridiska osäkerheten kring triple net-avtal kan det 

härledas ett antal nackdelar för båda parter. En generell nackdel är den osäkerhet som råder. En av 

Kjellströms intervjupersoner påpekar att otydlighet kring t ex gränsdragningslistor är en klar nackdel 

och kan leda till tvister. För hyresgästen innebär användandet av triple net i de flesta fall inget negativt 

vad gäller att kunna åberopa tvingande lagstiftning men i de fall då det inte är möjligt är det en klar 

nackdel att inte ha stöd av kap 12 JB. Den uppenbara nackdelen för hyresvärden är risken för att 

hyresgästen går ifrån triple net-avtalet och åberopar tvingande lagstiftning som ofta är hyresgästen till 

fördel.  

 

 
3.4 Triple net och relationen mellan hyresvärd och hyresgäst 

Vid ett ingående av ett hyresavtal mellan två aktörer kan man inte bortse från att aktörernas relation 

spelar en viktig roll, både vid förhandlingar innan avtalet slutits, och efter när det är dags för parterna 

att leva upp till det de förbundit sig till. Relationsdynamiken påverkas av en mängd faktorer varav 

avtalstypen endast är en. Rasila (2010) visade exempelvis på att tillit, utbyte av information och 

hyresvärdens sätt att lösa konflikter var viktiga för relationen mellan hyresvärdar och hyresgäster. 

Vidare menade Rasila (2010) att relationer med hyresgäster är ett sätt för hyresvärdar att konkurrera. 

Eftersom triple net-avtal förskjuter ansvarsfördelningen över poster som traditionellt brukar vara 

hyresvärdens (i bruttoavtal) så att dessa istället blir hyresgästens, kan det när man jämför med 

traditionella avtal uppstå konflikter som är unika för triple net. Därför är det intressant att se hur 

användandet av triple net-avtal påverkar relationen mellan hyresgäster och hyresvärdar samt aktörernas 

beteende.  

 

 
3.4.1 Storlek på hyresgäst  

Enligt en studie från Halvititgala et al (2011) menade många hyresgäster och hyresvärdar att oavsett 

vilket typ av hyresavtal som användes så tenderade hyresvärdar att ha starkare relationer med deras 

större och mer strategiskt viktiga hyresgäster. Hyresvärdarna specificerade att de var mer motiverade 

till att upprätta goda relationer med större hyresgäster då de stod för en större del av inkomsterna men 

också för att större hyresgäster kunde stärka bilden av en enskild fastighets attraktivitet samt 

hyresvärdens attraktivitet för andra större kunder. Vissa hyresvärdar beskrev sin relation med 

hyresgästerna som mer likt samarbetspartners än kunder. Detta gav större hyresgäster även möjligheten 

att åtnjuta större inflytande under hyresperiodens gång.  
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Geltner et al (2014) skriver att det från hyresvärdens perspektiv också är logiskt att prioritera sin 

uppmärksamhet till vissa hyresgäster före andra. Det kan bero på olika faktorer t ex kreditbetyg, prestige 

eller synergier med andra hyresgäster. Storlek på hyresgästen anses vara en viktig faktor då det är bevisat 

att större hyresgäster förnyar sina hyresavtal i högre grad än mindre hyresgäster.  

 

 
3.4.2 Osäkerhet kring löpande kostnader och investeringar 

Ett potentiellt område för konflikt oavsett typ av avtal är kring löpande kostnader samt investeringar. I 

studien av Halvitigala et al (2011) visade sig detta vara särskilt förekommande vid triple net-avtal med 

upplägget att hyresvärden sörjde för att ordna med driften men där hyresgästen står för kostnaderna. 

Många hyresvärdar var väldigt nöjda med detta upplägg och framförde några åtgärder för att minska 

osäkerhet kring främst löpande kostnader t ex: väldokumenterade och tydliga avtal, noggranna metoder 

för att beräkna driftskostnader, ge hyresgäster möjligheten att kontrollera kostnader samt punktlighet 

vid avstämningar kring kostnader. Hyresgäster å andra sidan upplevde stort missnöje med fördelningen 

av löpande kostnader. Tre av fyra hyresgäster som ingått ett triple net-avtal ansåg att de fick stå för 

onödigt höga driftskostnader och att avstämning och uppföljning av dessa kostnader var ineffektivt, där 

ett exempel var att hyresvärden låg efter med uppföljning med två till tre år. Dessutom tyckte en del att 

vissa kostnader inte alls var kopplade till löpande drift eller underhåll utan var av mer 

investeringskaraktär och borde höra till hyresvärdens ansvar. Det bör även nämnas att storleken på 

hyresgästen spelade roll och att större hyresgäster hade mer insyn och möjlighet till påverkan på 

driftskostnader samt att hyresvärdarna var mer villiga att samarbeta. Överlag var hyresvärdar mer nöjda 

med indrivandet av kostnader för drift samtidigt som hyresgäster var mer missnöjda. Att det finns 

osäkerheter kring driftkostnader och investeringar och de konflikter som till följd av detta uppstår, kan 

förklaras av att parterna har olika intressen. Hyresvärden vill att hyresgästen står för så mycket som 

möjligt av kostnaderna och hyresgästen vill hålla dem nere. Denna problematik verkar också vara 

vanligare när hyresgästen har mindre att säga till om.  

 

 
3.4.3 Responstid och möjlighet att själv påverka lokaler 

Ännu ett exempel på potentiella konflikter är när hyresgästen är missnöjd med hyresvärdens underhåll 

vilket kan ske när hyresvärden prioriterar annat, inte har resurser eller helt enkelt är för långsam i sin 

respons. Denna potentiella konflikt kan dock avvärjas i fall där hyresgästen själv har möjlighet att snabbt 

åtgärda ett problem och i förlängningen då bidra till bättre relationer. I detta fall kan ett triple net-avtal 

vara till fördel för båda parter då hyresgästen oftast har mer frihet till att bestämma över lokalerna och 

själv har hand om underhållet. I ett exempel skriver Halvitigala et al (2011) om när en aktör hyrde både 

via traditionellt avtal och triple net. Så fort hyresgästen upplevde ett problem med en fastighet hyrd via 

triple net var hyresvärden snabbt på plats för att åtgärda det och lika snabbt skickade hyresvärden 

räkningen för att överföra kostanden på hyresgästen. Erfarenheten från traditionellt hyrda lokaler var att 

hyresgästen var tvungen att konstant vara pådrivande och försöka få hyresvärden att göra något den inte 

ville. Intressant nog fanns det vissa hyresgäster som trots att de använde ett traditionellt avtal var stora 

nog att de tog sig friheten att ge hyresvärden en tids förvarning för att sedan få ett arbete utfört och 

skicka räkningen till hyresvärden, något de inte ska behöva göra enligt ett traditionellt avtal utan mer 

liknar ett möjligt förfarande vid triple net (Halvitigala et al, 2011). 
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3.4.4 Sammanfattning relationer 

För hyresvärden innebär användandet av ett triple net-avtal att mindre potentiella konflikter kan blossa 

upp på grund av dålig kommunikation och liknande. Å andra sidan kan konflikter förskjutas till andra 

områden mer specifika för triple net t ex hur kostnader fördelas eller vad som händer i slutet av en 

avtalstid.  

 

Hyresgäster kan använda triple net-avtal för olika fördelar. Är man en mindre aktör som lätt 

bortprioriteras kan denne minska effekterna av att bli bortprioriterad genom att denne själv genomför 

både underhåll men också större investeringar om det behövs. Hyresgästen har också större förmåga att 

själv anpassa lokalerna efter sitt eget behov. Att en hyresgäst har möjlighet att påverka underhåll och 

lokaler kan alltså leda till mer trivsel samt minska risk för konflikter och därmed bättre relationer 

parterna emellan. Ett triple net avtal kan alltså vara till fördel både för hyresgäster och hyresvärdar vad 

gäller nöjdhet. 

 

Vad gäller nackdelar för hyresgästen liknar dessa hyresvärdens då potentiella konflikter inte försvinner 

utan förskjuts till andra områden. Hyresgästen kan uppleva att kostnader delas upp ojämnt och att de får 

stå för orimligt mycket av dem.  
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3.5 Sammanfattning litteraturstudie 

Resultaten från litteraturstudien sammanfattas i nedan i tabell 2. 

 

Tabell 2: sammanfattning av litteraturstudie 

 
Hyresgäster 

 Fördelar Nackdelar 

Företagsekonomiskt 

perspektiv 

Frigöra kapital/avlasta 

balansräkning 

 

Lägre grundhyra 

 

Lägre DoU 

 

Mer möjlighet till branding 

Exponering mot kostnadsstegring 

 

Måste sörja för förvaltar- och 

underhållskompetens 

Underhållsperspektiv Bättre koordination mellan 

underhåll och kärnverksamhet 

Måste inneha 

underhållskompetens 

Juridiskt perspektiv - Osäkerhet/brist på praxis 

Relationsperspektiv  Egen kontroll/minskad effekt av 

bortprioritering kan leda till bättre 

relation 

 

Slipper ev dröjsmål från hyresvärd 

Mer potentiella konflikter pga 

otydliga ansvarsområden 

Hyresvärdar 

 Fördelar Nackdelar 

Företagsekonomiskt 

perspektiv 

Stabila intäkter 

 

Mindre organisation pga mindre 

förvaltning 

 

Ej exponering mot 

kostnadsstegringar förvaltning 

 

Ej exponering mot finansiell risk 

med försäkringar och skatt 

Mindre kontroll över fastighet 

 

Risk för kapitalförluster om 

underhållsskuld 

Underhållsperspektiv Inget behov av förvaltnings- eller 

underhållskomptens 

Mindre kontroll  

 

Risk för eftersatt 

underhåll/underhållsskuld 

Juridiskt perspektiv - Osäkerhet/brist på praxis 

Relationsperspektiv  Mindre potentiella konflikter pga 

dålig kommunikation 

Mer potentiella konflikter pga 

otydliga ansvarsområden 
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4 Resultat 

Nedanstående avsnitt presenterar resultaten från intervjuerna med avstamp i de för- och nackdelar som 

identifierades i kapitel 3. För att skilja mellan vilka intervjupersoner som säger vad används 

beteckningarna i tabell 1. Mängden svar varierade kraftigt mellan olika ämnen. Resultaten har 

organiserats efter ordningen i litteraturstudien.  

 

 

4.1 Företagsekonomiskt perspektiv - fördelar för hyresgäst 

Hyresgäst fokuserar på kärnverksamhet 

Under intervjuerna kom två stora anledningar till varför hyresgäster väljer att hyra istället för att äga 

lokaler fram.  

 

Den första och största anledningen var att hyresgäster ville frigöra kapital att använda i sin 

kärnverksamhet. En hyresgäst, T2, beskrev det på följande vis:  

 

”vi ser inte ett värde [...] att vi sitter på fastigheter som ökar i värde utan pengarna ska ut och jobba i 

kundgränssnitten. Så då är det bättre om vi frigör det här kapitalet och låter det arbeta i form av 

utrustning, prissättning, nya produkter, driva miljö och hälsa och den typer av saker. Så det är ett val 

helt enkelt var man väljer att sätta pengar att arbeta någonstans.” 

 

Den andra anledningen handlade om riskhantering. En aktör ville äga sina mest strategiska platser men 

ville inte äga de butiker som var mest riskabla T7 berättade (förf. Övers.): 

 

”Vi siktar på att äga alla strategiska lägen. Och sen om det finns lite risk eller om vi inte ser läget som 

en strategisk tillgång kommer hyrande in i spelet. Majoriteten av våra triple net avtal är från sale- and 

leaseback affärer från några år tillbaka. Det handlade om lite mer riskfyllda lägen.” 

 

T4, en intervjuperson från hyresgästerna uttalade sig om sin organisations vilja att fokusera mer på 

verksamheten och mindre på lokaler (förf. Övers.): 

 

”Vi är inte i fastighetsbranschen och vi vill inte vara i fastighetsbranschen. Kollar vi tillbaka på 

företagets historia har det varit vårt beteende i 50 år ungefär, att det är viktigt att äga sina egna 

fastigheter som man bedriver verksamhet i. Men under de senaste 10 åren har vinden ändrats så att 

säga så vi skulle vilja investera mer i den egentliga verksamheten än i väggar och tak.” 

 

Lägre grundhyra för hyresgäst 

En lägre grundhyra nämndes som en fördel. T5 belyste att lägre grundhyra var en ersättning mot risken 

dennes organisation tar (förf. Övers.): 

 

”Vårt företag har en bra finansiell situation så en fördel är att det finns många olika investerare som 

har stora portföljer och som inte vill göra eller ta hand om underhåll för byggnader eller fastigheter så 

därför vill de att vi bär all risk och då får vi lite lägre eller låg hyra.” 

 



Att göra triple net till triple win 

 

24 

 

Lägre kostnader när hyresgäst utför underhåll 

En fördel med att hyresgästen tar hand om underhållet var enligt litteraturstudien att denne kan sänka 

kostnaderna för drift och underhåll om den själv har hand om det. Några av de intervjuade hyresgästerna 

nämnde detta. T6 konstaterade (förf. Övers.): 

 

”Motivationen för att använda triple net avtal är att det är det mest effektiva och produktiva sättet att 

driva fastigheterna.” 

 

Intervjuperson T4 tyckte det berodde på vilken kompetens en organisation hade internt (förf. Övers.): 

 

”När det kommer till saker som underhållskostnader och allt det beror det så mycket på dig och din 

organisation, färdigheter och allt det, vilka resurser du måste använda. Du har möjligheten att sänka 

de kostnaderna rätt så mycket eller, å andra sidan, om du inte har de färdigheter och resurser för allt 

det kan det bli rätt så dyrt också. För oss som har en organisation med folk och förvaltare som jobbar 

med sådana underhållsfrågor när det kommer till fastigheter är det såklart det bästa sättet.” 

 

Det berättades också av T4 om hur kostnader kunde sänkas via skalfördelar (förf. Övers.): 

 

”Vi har många fastigheter på runt 6000 kvm var, så vi kan hitta partners som vi kan samarbeta med på 

olika områden. Från en kostnadssynpunkt är det knappt en grej att fråga efter en offert för en enda lokal 

och sen kan man säga ’okej låt oss jobba med 10 till 20 [lokaler]’. Så man kan erbjuda dem 60 000 till 

120 000 kvm och det är en fördel för oss.” 

 
Balansräkning  

Två intervjupersoner som representerade hyresgäster tog upp att förändringen av redovisningsstandard 

i form av IFRS16 på senare år har ändrat deras syn eller sätt att använda triple net avtal och även deras 

syn på avtalstider.  

 

L2, i egenskap av hyresvärd menade på att IFRS 16 påverkat hyresgästerna: 

 

”så under IFRS16 så är de inte ivriga att skriva på så långa hyresavtal därför att allt blir skuld i 

balansräkningen. … Under IFRS16 om man skriver på ett 15-årigt avtal så blir det 15 gånger årshyran 

som blir skuld men även om man sen behöver värma upp fastigheten för 15 år och är ansvarig för det 

så är enligt reglerna de där uppvärmningskostnaderna inte en skuld.” 

 

T5 berättade att IFRS16 haft stor påverkan på deras organisation (förf. Övers.): 

 

”Det har ändrat mycket” 

 

Om de nuvarande kontrakten säger T5 (förf. Övers.): 

 

”När vi skrev kontrakten skrevs dem för en avtalstid på 10 år och detta är på grund av detta nya ’IFRS 

Eurostandard’. På grund av det är det inte möjligt för oss att skriva avtal på längre än 10 år nuförtiden. 

Kanske var det mer under 1900-talet som vi ingick i många [avtal] och det var möjligt att göra dem 

längre. Men nu är det bara 10 år och vi har även möjligheten att förlänga 5 + 5 + 5 år.” 
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Det har även förändrat karaktären på relationen till hyresvärdarna tyckte T5 (förf. Övers.): 

 

”Tidigare år var [relationen] mer strategiskt men pga det här IFRS, det har effekter på allt, tycker jag 

att nuförtiden är det mer ekonomiskt åtminstone i dessa triple net-avtal.” 

 

Flexibilitet 

En del hyresgäster men även en av hyresvärdarna pekade ut flexibilitet som en viktig faktor och stor 

fördel för hyresgästerna. L1 såg positivt på att hyresgästen kan utnyttja sin rådighet:  

 

”För hyresgästen ger det flexibilitet att man styr över om det finns ’add on’ hyresgäster, tex mindre 

hyresgäster t ex apotek, blomsterhandel, frisör som ligger i samma fastighet som butiken. Då styr man 

över de hyresgästerna och kan säga upp dem själv om man skulle vilja utöka butiken eller tvärtom om 

man vill minska butiken kan man bygga om och hyra ut den och få tillbaka sina kostnader. Det ser vi 

som den största fördelen för hyresgästen att man har en flexibilitet och man styr över fastigheten som 

man ändå hyr.” 

 

Intervjupersonen T2 från hyresgästerna menade att dagligvarubranschen likt mycket annat var i 

förändring och anmärkte:  

 

”Så jag tror att det kommer vara en fördel för oss med bättre flexibilitet i triple net-avtal än i våra 

traditionella hyresavtal.” 

 

T5 tyckte det var bra att de inte behövde fråga hyresvärden om lov för vissa saker t ex när de skulle 

ändra något i butiker (förf. Övers.): 

 

”Självklart är friheten vi har när vi gör renoveringar och ombyggnationer utan att fråga om tillåtelse 

kanske också en fördel.” 

 
 
4.2 Underhållsperspektiv - hyresgäst 

Kostnadsstegringar för hyresgästens underhåll och förvaltning  

Knappt några hyresgäster nämnde risken för kostnadsstegringar i samband med att hyresgäster tog hand 

om underhåll.  Endast en hyresgäst, T3, uttryckte en oro för att deras kostnadsbörda skulle öka om de 

använde mer triple net-avtal än de gör nu (förf. Övers.):  

 

“Vi gillar dem inte för vår kostnadsbörda kommer öka om vi har fler triple net avtal enligt min åsikt” 

 

Hyresgästens förvaltar- och underhållskompetens 

Gemensamt för i stort sett alla hyresgäster var att de köpte in lättare underhåll såsom daglig rengöring 

eller städning externt eftersom de såg två stora fördelar med detta, dels att många hyresgäster har ett 

stort nätverk av butiker så de ville inte bygga upp en stor organisation ”inhouse” som skulle utföra lättare 

underhåll på dessa, dels också att de tyckte att externa aktörer kunde ha mer expertis och vara mer 

kostnadseffektiva kring detta underhåll. En intervjuperson ansåg dock att det kunde vara nyttigt att ha 
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några allmänt tillgängliga och allmänt kunniga hantverkare i sin egen organisation. När de kom till mer 

specialiserad kompetens såg samtliga aktörer vikten i att ha dessa i sina egna organisationer. Dessa var 

främst kyltekniker, elektriker och rörmokare och tanken var att dessa är viktiga att alltid ha tillgängliga.  

 

På organisationsnivå hade många aktörer i främst Finland byggt upp en egen förvaltarorganisation som 

oftast verkade som en egen organisation inom koncernen. Denna interna förvaltarorganisation kunde 

sedan verkar som en ”inre hyresvärd” och på egen hand sköta t ex planerat underhåll. Som T6 uttryckte 

det (förf. Övers.): 

 

”Ja jag tror vår modell är väldigt bra och vi har fördelarna av att kunna köpa in externt men också 

huvudfördelen av att ha den interna organisationen. Vi kan sköta den interna strategiska verksamheten, 

lägga ut verksamhet till [den interna organisationen] eller helt köpa in helt externa tjänster från externa 

företag” 

 

 

En intervjuperson nämnde att butikers standardisering hade en positiv effekt på underhållsarbetet. 

Intervjupersonen T4 nämnde att dennes organisation bygger sina egna butiker från grunden upp och att 

detta innebar att de exakt visste vad underhållsbehovet var (förf. Övers.): 

 

”Varje gång vi skriver ett kontrakt blir byggnaden eller fastigheten byggd enligt våra instruktioner och 

vårt koncept från grunden upp. Så vi vet exakt vad vi ska göra, hur vi ska göra, hur man underhåller 

det” 

 

Här är det värt att notera att endast två personer nämnde branding och tyckte inte att ett triple net avtal 

hjälpte dem med det. Troligtvis pga den standardisering av butiker och inredning som hyresgästerna 

använde sig av. Det kan dock diskuteras om inte standardisering innebär en slags branding. 

 

 

Många av de intervjuade personerna svarade även på frågan om nödvändiga kompetenser utifrån 

kontext. En intervjuperson, T1, pekade på betydelsen av att inte bara ha rätt kompetens per se, utan 

också att viss kompetens var tvunget till att finnas inom organisationen så att inte värderingar försvinner:  

 

” Vi har en energistrateg inhouse och den är också så pass knuten till hur vi jobbar och vi har ju också 

ganska tydliga policys om hur vi jobbar med hållbarhet och sådana frågor eftersom det är viktigt för 

oss, så det är viktigt att de personerna kommer från oss.” 

 

Intervjupersonen T2 nämnde att det är viktigt att komma ihåg att underhåll inte är deras 

huvudkompetens: 

 

”Vi ser inte att det ska vara en huvudkomptens hos oss utan vår huvudkompetens ska ligga i att sälja 

matvaror medans det här [underhållet] är något som vi är nödgade att ha för att kunna göra ett bra 

jobb i dem delarna” 

 

T7 tryckte på vikten av att förstå underhållets stödjande funktion i verksamheten (förf. Övers.): 
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”Jag tror det viktigaste är förståelsen för kärnverksamheten … hur gör man underhåll för ett hotell och 

hur är det annorlunda i en dagligvarubutik?” 

 

Underhållets koordination med kärnverksamhet 

Att hyresgäster kan koordinera underhållsåtgärder med sin kärnverksamhet är en av fördelarna med att 

underhållsansvaret ligger på dem. Majoriteten av hyresgästerna tog upp detta som en viktig fördel för 

dem och även hyresvärdarna gjorde det.  

 

 

Båda intervjupersoner som representerade hyresvärden hade en positiv syn på att hyresgästen hade hand 

om underhållet och menade att de har större incitament till att t ex hålla rent men också att utföra 

underhåll när det passar dem och minimera störningar på den huvudsakliga verksamheten. L1 resonerade 

på följande vis:  

 

”Om de styr över snörörjning och städning blir det mycket bättre kundupplevelse. Det ser vi som den 

stora fördelen för handlaren att de styr det själv. De behöver inte jaga oss och vi säger nej. Vi behöver 

inte bryta arm varje gång det ska skottas eller målas nya markeringar. Man gör det själv.” 

 

Intervjupersonen L2 formulerade det såhär: 

 

”Sen är det oftast så att hyresgästen som varje dag jobbar i fastigheten har bättre koll på det som 

behöver göras och de kan använda fastigheten som om det vore deras egen. Det är även effektivast att 

förvalta fastigheten om det är hyresgästen själv som gör det. Sen är det så att i triple net avtal är 

hyresgästen också ansvarig för reparationer och större sådana så att de vet bäst när detta kan göras 

utan att störa aktiviteten i verksamheten.” 

 

 

Av de intervjuade som kom från hyresgästsidan tyckte samtliga att de kunde koordinera underhållet väl 

med kärnverksamheten. Det fanns ett antal förklaringar till detta. Vissa hyresgäster sa att de såg de hyrda 

lokalerna som ”sina egna” och behandlade dem så underhållsmässigt, så som T6 (förf. Övers.): 

 

”För oss, om vi äger eller hyr en byggnad så driver vi verksamhet och utför underhåll på exakt samma 

sätt. Vi driver verksamhet i och underhåller dessa som våra egna lokaler, det spelar ingen roll för oss 

och vi är ett stort bolag och de fastigheterna är väldigt viktiga för oss och de måste vara i gott skick och 

om avtalstiderna är 10-15-20 år har vi mycket motivation till att hålla dem i gott skick.” 

 

En del lade vikten på deras organisering och att de hade förvaltnings- och underhållsförmåga internt i 

företaget T7 berättade (förf. Övers.): 

 

”Jag tycker de [kärnverksamheten och underhållsorganisationen] samexisterar väldigt bra eftersom vi 

har förvaltningen internt. Om vi hade någon förvaltningspartner som skulle förse oss med nästan all 

förvaltning skulle det vara mer utmanande.” 
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De flesta hyresgäster tyckte det var viktigt att synka underhållsåtgärder och speciellt större sådana, när 

det inte påverkar kärnverksamheten. T5 formulerade det (förf. Övers.): 

 

”Självklart måste vi göra alla stora reparationer och allt när det är semester, ibland nattetid om det är 

möjligt och alltid när vi vet att vi har mindre kunder. Men det finns också fall när vi måste utföra 

reparationer och vi måste stänga hela butiker även då gör vi det i tidsperioder när det är bäst för oss 

och kunderna.”  

 

En hyresgäst, T6, framförde att kunskap om fastigheterna och organisationen i stort spelar en stor roll 

för hur koordinationen fungerar samt att, likt hyresvärdarna, regelbunden uppföljning och 

kommunikation är viktigt (förf. Övers.): 

 

”Vi har regelbundna möten mellan de olika teams som tar hand om lokalerna, byggnaderna och själva 

butikerna. De olika teamen träffas regelbundet, de behöver förstå att när en butik renoveras är det vist 

att på samma gång utföra underhåll på fastigheten eller byggnaden. Jag tror det kräver god 

kommunikation. Våra fastighetsförvaltare sitter två dagar i veckan på kontoret och tre dagar i veckan 

ute på fältet, vid fastigheterna, de träffar butikscheferna. Och det är kanske annorlunda när det är ett 

helt externt företag som t ex bedriver verksamhet i Stockholm men lokalerna är i Göteborg då har de 

troligtvis inte ens sett lokalerna.” 

 

 

4.3 Företagsekonomiskt perspektiv – fördelar för hyresvärd 

Stabila intäkter för hyresvärd 

Att hyresvärdens intäkter är stabilare vid användningen av triple net kommenterades av en hyresvärd. 

Intervjuperson L1 konstaterar:  

 

”Vi kan ju säga i lång tid framöver vad vi kommer ha för kostnader för de här butikerna.” 

 

Hyresvärd utan förvaltarkompetens 

Båda intervjupersonerna som representerade hyresvärdarna nämnde att det var bra för dem ur 

kostnadssynpunkt att inte ha någon förvaltningsförmåga och kompetens inom sin organisation. L2 

berättar:  

 

”Triple net är bra för oss för att vi kan ha mindre organisation kring att ta hand om fastigheter:” 

 

L1 specificerade mer om vad de inte ville ha internt: 

 

” Det vi aldrig kommer ha inhouse är den tekniska förvaltning och den enklare ekonomiska 

förvaltningen …samma sak med den ekonomiska förvaltningen att skicka ut hyresavier eller göra 

enklare redovisning i de bolag som äger fastigheterna. Det skulle inte löna sig för oss att ha 

fastighetstekniker.” 
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Hyresvärd utan kostnadsstegringar 

Kostnadsstegringar var inget som oroade hyresvärdarna. Båda intervjupersoner från hyresvärdssidan sa 

att det var en fördel att hyresgästerna bar på driftskostnaderna så att hyresvärdar inte exponerade sig 

mot dem. L2 uttalade om risken: 

 

”Sen har vi ingen risk med driftskostnader eftersom hyresgäster betalar dem.” 

 

L1 tyckte hyresvärden hade bättre kontroll också: 

 

”De stora fördelarna för oss som ägare är att vi har otroligt bra kontroll över våra kostnader iom att 

de flesta kostnader bärs av hyresgästen.” 

 

 

Hyresvärd utan finansiell risk 

Att hyresvärden inte heller hade exponering mot finansiell risk via försäkringar och fastighetsskatt 

kommenterades inta alls mer än förbigående. T6, en person från hyresgästerna sade (förf. Övers.): 

 

”För mig spelar det verkligen ingen roll om t ex fastighetsskatten är del av vårt ansvar eller 

hyresvärdens eftersom i slutändan är det den totala summan av kostnader som spelar roll.” 

 

 

4.4 Företagsekonomiskt perspektiv – utmaningar för hyresvärd 

Hyresvärden utan kontroll 

Gällande hyresvärdens förlust av kontroll var det endast två intervjupersoner som nämnde det. Den ena 

representerade en hyresgäst och pekade på att större kontroll över en butik troligtvis är en fördel för 

hyresgäster överlag då marknadsplatser uppleves vara i förändring.  

 

En person från hyresvärden, L1, menade att vissa hyresvärdar generellt inte har kontroll ändå pga stora 

innehav av fastigheter: 

 

”Det viktiga i det där är också att om vi äger 100+ butiker kan vi omöjligt ha kontroll över alla 100+ 

vi har ju inte webbkameror som ser när det snöar i en ort eller när det är löv på marken i en annan ort. 

Butiksägaren/innehavare däremot har örnkoll på det och det är viktigt för dem.” 

 

Underhållsskuld för hyresvärden 

Hyresvärdarnas syn på risken för uppkomsten av en underhållsskuld baserade sig på att de är medvetna 

om att risken finns och att man måste jobba proaktivt för att det inte ska ske. De verktyg som 

hyresvärdarna nämnde att de använde var dels att de hoppades att hyresgäster skulle utföra det underhåll 

som de förbundit sig till i avtalet, dels att både hyresvärd och hyresgäst skulle samarbeta och ha 

inspektioner och besiktningar och dels att man gör en gedigen dokumentering. En intervjuperson, L1, 

sade:  

 

”Det står att fastigheterna ska underhållas under tiden de är uthyrda och lämnas tillbaka i ett skick som 

är acceptabelt för fastighetsägaren. Det innebär att vi får göra besiktningar. Löpande möten. ... Vad 
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fanns det för underhållsbehov? Vad blev gjort? Så att vi inte bygger upp ett eftersatt underhåll i 

fastigheterna.” 

 

En annan, L2, menade på att möten var viktiga för att kunna dokumentera:  

 

”Sen är frågan om man har avtalat om periodiska inspektionsmöten t ex varje år eller vartannat år där 

man tillsammans med hyresgästen besöker fastigheten och tittar på vad det finns för reparationsbehov 

och liknande. Det är viktigt både för oss och för hyresgästen att man håller sådana möten. Det är svårt 

att efter 10 år säga att ’okej ni borde ha reparerat det här redan för 5 år sen’ om man inte har skrivit 

ner det exempelvis.” 

 

 

Hyresgästernas syn på risken med underhållsskuld var nyanserad. Samtliga aktörer medgav att de hade 

mindre incitament till att genomföra t ex större renoveringar när avtalstiden närmar sig sitt slut och att 

hyresvärd och hyresgäst har olika syn på planerat underhåll. T1 resonerade såhär:  

 

”Den risken finns tydligt och ju närmare man kommer till avtalsslut desto mindre incitament har 

hyresgästen att ta investeringar i underhållet. Det har vi reglerat såklart i vårt avtal hur vi ska se på 

den frågan med det där är en tydlig risk som man som ägare i ett triple net förhållande kliver in i. Det 

här får man värdera, så är det ju.” 

 

Samtliga aktörer ansåg också att tillit var en viktig faktor i det här och att de ansåg sig själva var pålitliga 

aktörer som gör det de avtalat om. Motivationen till detta var mångfaldig. Vissa hyresgäster tryckte på 

att det ligger i båda parters intressen att hyresgästen gör det underhåll de förbundit sig till, så som T2: 

 

”Jag tror att de vet hur viktigt det är för oss att fastigheten är det gott skick, är det någonting som kostar 

pengar för oss det är ju den dagen vi inte kan öppna en butik” 

 

Många ansåg att det handlade lite om rykte och att vara en bra hyresgäst, T3 sade följande (förf. Övers.): 

 

”Ja det handlar om tillit och vi vill självklart vara en bra hyresgäst för hyresvärden och därför tar vi 

hand om våra skyldigheter och underhållsarbete som vi lovat att ta hand om.” 

 

En intervjuperson, T6, tryckte särskilt på deras storlek som hyresgäst (förf. Övers.): 

 

”Jag tror det är på grund av tillit. Vi är stora spelare tillsammans med [företag] och [företag] och vi 

är de stora spelarna som de kan lita på att vi utför uppgifterna och om vi inte gör det är de i en väldigt 

bra position vid slutet av avtalstiden och kan kräva att något blir gjort. Men om hyresgästen är mycket 

mindre kan den, jag vet inte riktigt, försvinna, den kan gå i konkurs vid slutet av avtalstiden, det är en 

annan sorts risk för dem.” 

 

 

En mängd lösningar på problemet med underhållsskulder presenterades också. En intervjuperson, T5, 

nämnde att detta problem är stort inom branschen och att en lösning enbart för hyresgäster är att försöka 

undvika sådana frågor (förf. Övers.): 
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”När vi skriver under långa avtal… men den stora frågan som måste tas itu med är större renoveringar 

och vad som händer när vi har en avtalstid på 15 år och det är ett behov av större renoveringar vid år 

13 eller 14. Jag tycker att branschen inte har, hittills, hittat några bra lösningar för det. För att 

hyresgäster är självklart inte villiga eller föredrar inte att göra omfattande renoveringar vid slutet av 

avtalstiden om de inte har förlängt avtalet eller inte vet om de kommer göra det.” 

 

 

Många intervjupersoner tog upp att deras lösningar handlade om att förhandla fram en uppgörelse med 

hyresvärdar från fall till fall. De lösningar som skedde vid slutet av avtalsperioden och som mestadels 

adresserade problemet med underhållsbehovet sista eller näst sista året inkluderade att parterna delar 

upp kostnaden mellan sig t ex genom att justera utefter tid, att hyresvärden tar hand om större 

investeringar de sista en eller två åren eller att man förhandlar fram en specialdeal i ett specifikt fall, 

kanske beroende på vem som hyr lokalen senare. En intervjuperson, T5, uttryckte det (förf. Övers.): 

 

”Ibland bär vi kostnaden i pengar och gör inte själva arbetet, och ibland delar vi på kostnaden. Det 

varierar mycket. Vad tycker hyresvärdar om det här? Det varierar också en del, de flesta investerare, 

de uppskattar kassaflödet mer. Det finns andra situationer också, t ex om vi ska måla om en vägg. Om 

det kommer en annan hyresgäst efter oss och de vill ha en annan sorts vägg är det i några fall onödigt 

att göra det arbetet. Så de är det mycket enklare att hitta en summa pengar som passar båda parter och 

avgöra saken så.” 

 

L2, en person från hyresvärden, beskrev tidsjusterade investeringar:  

 

”T ex att om en CAPEX-åtgärd har en teknisk-ekonomisk livscykel på 50 år men det är bara 3 år kvar 

i hyresavtalet så betalar bara hyresgästen bara 6 % av CAPEX eller 3/50-delar. Ingen hyresgäst skulle 

ju vilja byta tak om det kostar 1 miljon euro och har 30 års teknisk-ekonomisk livscykel och det bara 

finns 1 år kvar i hyresavtalet.” 

 

 

De lösningar som hade mer förebyggande karaktär hade fokus på hyrestiden som helhet. Dessa var att 

ha fler besiktningsmöten och inspektioner samt att hyresgästen delar med sig av underhållsdokument t 

ex underhållsplaner. Många hyresgäster, däribland T7, tyckte att det är upp till hyresvärden att vara 

drivande att få igång besiktningar under hyrestiden (förf. Övers.): 

 

”Jag ser det som att det måste komma från hyresvärdens sida. Om de känner att där är eftersatt 

underhåll får de ta upp det till förhandling med oss.” 

 

T1 var också positiv till att dela med sig av underhållsplaner och hade även uppfattningen att det var 

viktigt att dela med sig av uppdaterade sådana, speciellt vid avtalsslut: 

 

”Givetvis kommer vi lämna över de underhållsplanerna som vi tagit fram till hyresvärden för att de ska 

se dels vad vi tagit fram från början men sen kommer vi säkert lämna in uppdaterade vid eventuella 

avtalsslut så att de ska se att vi följt planerna och har gjort bra investeringar som krävs.” 
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Hyresgästens incitament att underhålla 

Några kommentarer om hyresgästens incitament till att utföra underhåll lades av två intervjupersoner. 

L1 tänkte som hyresvärd att hyresgästen hade mycket incitament till att underhålla i ett triple net-avtal 

och pekade på att det finns bruttoavtal som fallerar på underhållsaspekten: 

 

”Nej tvärtom tycker vi iom att incitamentet att hålla fastigheten fräsch ligger på hyresgästen. Jag skulle 

säg att du hittar mer risiga livsmedelsbutiker som har vanliga hyresavtal än de som använder triple 

net.” 

 

Det betonades även att ett incitament för hyresgästen är att slippa jaga hyresvärden: 

 

”För att den som driver verksamheten också är ansvarig för underhåll och denne vill ju att butiken ska 

vara fräsch och snygg och representabel för kunderna. Om vi drev det och vi är svåra att får tag på kan 

de stånga sig blodiga på att vi ska byta entré, tak eller glaspartier eller måla om parkeringen, plocka 

skräp i buskar etc. Det är ytterligare en kontaktyta och någon man måste få tag på och dessutom 

övertyga om att göra jobbet.” 

 

Långsiktigheten lyftes av T1 som menade på att de som hyresgäster ser längre än 10 år på sin verksamhet 

och därmed även på lokalerna:  

 

”Jag tror att i vårt fall så får man nog se det som att vi ser det långsiktigt på de här platserna, vi ser 

inte bara att vi ska vara kvar 10 år på de här platserna utan här ser vi att så länge en fysisk butik är 

relevant inom dagligvarumarknaden är de här platserna relevanta att vara kvar på och då är det viktigt 

för oss att vi har väl fungerande byggnader som är fräscha och uppdaterade och att våra kunder kommer 

till en trevlig butik så det ligger lite i vårt egenintresse att hålla nivån uppdaterad. Iom att de här 

lokalerna är väldigt väldigt anpassade efter vår verksamhet så finns det väldigt lite saker som ligger 

utanför det som intresserar oss kan man säga.” 

 

Uppföljning och avstämning av fastighets skick 

Både hyresgäster och hyresvärdar hade positiva inställningar till att ha uppföljning och avstämning av 

fastighetens skick. Däremot hade de olika tillvägagångssätt till hur det rent praktiskt skulle gå till med 

hänseende på hur ofta man ska ha möte, syftena med mötena, när under avtalstiden man ska ha dem osv. 

Även ett problem med hyresvärdars (i allmänhet) vilja att ha möten uppdagades.  

 

 

En intervjuperson som representerade hyresvärden, L1, var väldigt positiv till att ha uppföljning kring 

fastigheters tekniska skick och tyckte att fastigheter inom dagligvaru- eller retailsegmentet var enkla att 

besiktiga:  

 

”Iom att det är rätt simpla fastigheter är det inte så myckett som kan gå sönder i dem. Det är inga stora 

kylcentraler osv utan kylmaskiner som står på tak och belysning osv så det är inte jättesvårt. Det är inga 

komplicerade apparater som man måste in och kolla på utan okulärt ser man 90 procent. Det räcker att 

man är runt och tittar så ser man om det sköts eller inte.” 
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Några aktörer tyckte inte alls det var några konstigheter och hade regelbundna möten inskrivet i avtalen. 

Oftast sågs man 1-2 eller 2-4 gånger per år för att dels besiktiga fastigheter men också för att föra dialog 

kring trivsel, planera och informera kring underhåll etc. En aktör föredrog separata möten där vissa 

handlade mer om teknisk besiktning och andra om att ”hålla igång relationen”. Intervjuperson T7 

beskrev mötena såhär (förf. Övers.): 

 

”Jag tror det är bra att ha det i avtalet får då är hyresvärden också engagerad. Det fungerar liksom åt 

båda hållen. … Om du inte har dessa årliga uppföljningsmöten så kan det leda till att, vid slutet av 

avtalsperioden, dessa stora frågor plötsligt kommer ur intet och hyresgästen tänker ’här är nycklarna, 

nu lämnar vi’ men hyresvärden säger ’nej men ni har ju inte målat om väggarna och lagt om taket och 

förnyat ventilationen’, så med regelbundna avstämingsmöten är båda parter uppdaterade på det 

tekniska skicket och vad förväntningarna är på både hyresvärd och hyresgäst vad gäller det tekniska 

skicket.” 

 

 

En annan förhållning till uppföljning och att visa upp fastigheten för hyresvärd, var att det var viktigast 

innan avtalstiden tog slut, vanligtvis ca 1-2 år innan avtalen löper ut. Syftet med dessa möten var att 

diskutera med hyresvärden och eventuellt förhandla fram lösningar för att få till en jämn övergång. 

Ämnen som behövde avhandlas var oftast vilket underhåll som utförts, vilket underhållsbehov som fanns 

kvar, samt hur man skulle hantera eventuella situationer där underhållsåtgärder eller investeringar går 

utöver avtalslängden. 

 

Några hyresgäster upplevde att de hade för få uppföljningsmöten och ville ha fler, 

hyresgästrepresentanten T5 sade följande (förf. Övers.): 

 

”Jag skulle också vilja ha mer av dessa sortens möten under hyresperioden, jag tycker det skulle vara 

till fördel för oss alla. För att då kan vi diskutera under hyrestiden, alla dessa saker så att vi har samma 

förståelse för vad som måste göras.” 

 

 

Det förekommer även fall där det inte sker någon uppföljning alls eller där intresset från hyresvärdar 

snabbt svalnar. Hyresgäster upplever att detta beror på vilken typ av hyresvärd det är, bl a kan det bero 

på om hyresvärden är belägen utomlands eller om fastigheterna i fråga är en mindre och inte så 

prioriterad del av hyresvärdens portfölj. De intervjupersoner som tagit upp detta misstänker även att det 

beror på att hyresvärden negligerar sitt ansvar över fastigheterna och lägger större vikt på kassaflödet 

som hyresintäkterna innebär. De tror också det kan bero på hyresgästernas anseende som bra och stabila 

hyresgäster och att det går att lita på att de utför det underhåll de ska göra. Det händer även vid ägarbyten. 

En intervjuperson, T6, berättar (förf. Övers.): 

 

”Vanligtvis när en hyresvärd köper en fastighet eller ägandet ändras så vi har nya hyresvärdar, är de 

väldigt intresserade av underhållsfrågor. De vill träffa oss och de vill göra underhållsplaner och jag 

säger alltid ’ja det är lugnt för oss vi kan träffas’ men efter två eller tre år är de inte intresserade längre. 

Det händer hela tiden. Om vi har en hyresperiod på 15 år kan vi ha första mötet efter ett eller två år 

men sen försvinner de och kommer tillbaka till förhandlingsbordet vid slutet av får hyrestid” 
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”Split incentive”- problematik  

Ett ämne som diskuterades friskt under intervjuerna var problematiken med ”split incentives” dvs att 

incitamenten för investeringar blir skeva då t ex den som gör en investering inte är den som främst drar 

nytta av den. Under intervjuerna sågs denna problematik utifrån två kontexter där den ena var 

uppkomsten av underhållsskulder då en hyresgäst inte vill investera i underhåll nära avtalstidens slut 

och den andra var med hänseende på energiproduktion och energieffektiviseringar. Hyresvärdarna var 

generellt positiva till investeringar i energiproduktion och menade att det var bra för dem om 

hyresgästerna själva ville investera i detta i hyresvärdens butiker. L1 resonerade: 

 

”Oavsett vilket avtalstyp du har så betalar hyresgästen för energikonsumtion. Har de skrivit på ett långt 

hyresavtal och ser att det lönar sig att bygga solceller för att få ner sina energikostnader som vi ändå 

inte har något med att göra så låter vi dem jättegärna sätta upp dem på våra tak. Men det är inte så att 

vi bygger solcellsanläggningar och säljer el till hyresgäster utan det gör ju andra. De har ju egna 

abonnemang och sånt.” 

 

Hyresvärdarna lyfte dock också problemen med dessa t ex att de inte tjänade på investeringar från 

hyresgästens sida och att hyresvärdarna således inte hade incitament att investera i detta. Här sågs också 

bruttoavtal som positivt. L2 förklarar:  

 

”I så fall är frågan att okej vi skulle kunna investera i jordvärme och det skulle bli billigare på så sätt 

att man sparar uppvärmningskostnader men om det är hyresgästen som är ansvarig för kostnaden så 

skulle vi vilja ha en större kapitalhyra [grundhyra] för att ha ett incitament till att investera i jordvärme 

t ex. Så att skulle hyresavtal vara bruttoavtal skulle vi ha incitament att investera i jordvärme direkt 

men om det är någon annan som står för kostnaden är det ofta så att man behöver en förhandling där 

det finns oss och hyresgästen och sen företaget som skulle erbjuda en lösning.” 

 

 

Även redovisningstekniska bekymmer uppdagades då det är mer fördelaktigt att ha 

uppvärmningskostnader än ökad hyra, återigen L2: 

 

”Sen är det lättare att betala för värme i form av drifttillägg eller bara att betala fjärrvärmefaktura 

direkt än att betala inget i fjärrvärme och sen mindre än vad man betalade tidigare i jordvärme men 

lite högre kapitalhyra (grundhyra) därför att om kapitalhyran [grundhyran] blir lite högre så ökar 

skulden i balansräkningen om man har ett 10-års kontrakt så att även om man skulle spara lite så att 

kapitalhyran [grundhyran] inte stiger så mycket som uppvärmningskostnaderna går ner men finansiellt 

är det kanske inte så klokt därför att det ökar skulden i balansräkningen. Det har också med sådana 

frågor att göra.” 

 

 

Slutligen från hyresvärdarnas sida nämndes hur de hade gjort för att investera i solpaneler med hjälp av 

extern aktör. Även här var det L2 som uttalade sig: 

 

” Så har vi ett externt företag som investerar i solpaneler i våra fastigheter och vi ger tillstånd till vår 

hyresgäst och sen till det där företaget att det är okej för oss att bygga solpaneler dit och sen betalar 

hyresgästerna av i form av elavgift den där investeringen till det externa företaget. Sen är det så att det 
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externa företaget äger solpanelerna men i vissa fall är det så att efter att de fått t ex 20 % IRR av 

investeringen sen får vi som hyresvärd bli ägare av solpanelerna”  

 

 

Bland hyresgästerna var det vanligt att inte ha upplevt några större problem eftersom de redan hade sätt 

att förhålla sig till grundproblematiken. Rent allmänt var de också positivet inställda till att försöka lösa 

problem när de dök upp exempelvis för att det gynnade deras miljöarbete.  

 

En av hyresgästerna medgav att det finns olika incitament och ville betona att de endast såg till sina 

egna intressen först och främst, T1 sade: 

 

”Men den är ju klurig, det är motstående intressen här och vi vill göra det som vi kan räkna hem och 

fastighetsägare vill det som de kan räkna hem så vi har lite olika intresse och ingångsvinkel så det kan 

vara klurigt att hitta varandra.” 

 

Intervjuperson T7 representerade en hyresgäst och hade inte upplevt någon ”split incentive”- 

problematik men såg på frågan på ett sakligt sätt (förf. Övers.): 

 

”Ja vi har inte riktigt haft de problemen men jag kan förstå det och självklart ser jag det som att 

hyresgästen inte kan investera mer än den sammanlagda energibesparingen under hyresperioden. Så 

troligtvis måste även hyresvärden ta del i de investeringarna.” 

 

Några hyresgäster hade som lösning att göra affärer med externa aktörer som finansierade eller 

delfinansierade t ex solpaneler. Dessa externa organisationer kunde också förhandla med hyresvärden 

om olika lösningar. T4 berättade också om att dennes organisation arbetade med externa parter (förf. 

Övers.): 

 

”Och med allt det låt säga solpaneler och den sortens lösningar har vi en partner som vi jobbar 

tillsammans med. Så vi gör inte investeringarna själva. De gör investeringarna, de har ansvar för 

service, underhåll, allt det där. Vi köper bara elektriciteten till billigare pris. Det är det övergripande 

syftet. När vi är ett grönt bolag får vi lite fördelar från kostnadsperspektiv när det kommer till priset på 

elektricitet men vi behöver inte lägga pengar på den verksamheten [solpaneler etc].” 

 

T4 menade också på att det gick att driva igenom investeringar där de kom överens med hyresvärden 

om att riva en anläggning vid avtalets slut om det var det hyresvärden önskade. T4 betonade dock att de 

inte haft många problem än så länge och att hyresvärdar från deras perspektiv var positiva till sådana 

investeringar (förf. Övers.): 

 

”Nej vi har inte haft några sådana situationer än, vanligtvis är hyresvärden väldigt väldigt positiv 

eftersom de ser att det inte finns någon risk för dem, vår partner tar hand om försäkringar, all risk och 

allt det. Det ger helt enkelt en grön stämpel på fastigheten.” 

 

Intervjuperson T5 uppgav att dennes organisation investerade i energiproduktion eller energieffektivitet 

om det gick inom avtalstiden (förf. Övers.): 
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”Vi upplever inga problem på de platser där vi har dem [solpaneler] för vi har långa kontrakt och 

återbetalningstiden har varit bra. Självklart behöver vi tillstånd men du vet för investerarna om vi gör 

det själva är det ok för dem men vi gör det förstås endast om det är i vårt intresse T ex finns det en butik 

med två år kvar på hyrestiden och vi vet att vi inte bör investera i något där men annars skulle vi vilja 

det om inte hyresvärden behöver betala något eller ta en del av kostnaden.”  

 

En intervjuperson, T6, valde att belysa svårigheterna som av de split incentive problematik som triple 

net avtal kan ge upphov till. När ämnet togs upp svarade T6 (förf. Övers.): 

 

”Är det en situation där det t ex är 5 års hyrestid kvar och en investering har en återbetalningstid på 7 

år? Ja det är ett bra ämne och en bra fråga, har du någon lösning?”  

 

T6 menade också i egenskap av hyresgäst att vissa hyresvärdar inte var seriösa i dessa frågor. Både vad 

gällde finansiering och överenskommelser (förf. Övers.): 

 

”Men vi har byggt många solcellsanläggningar på våra fastigheter men hittills enbart på våra egna 

fastigheter. För att återbetalningstiden för de anläggningarna, de är ungefär 15 år och en av 

hyresvärdarna som kontaktade oss, de sa att de var väldigt intresserade i miljön och att de var en väldigt 

ansvarstagande fastighetsägare. De frågade om vi övervägde att investera i solpaneler för en viss 

fastighet och vi sa ja och undersökte om detta och vår slutsats var att återbetalningstiden var lite mer 

än vår återstående hyrestid och det var tydligen ett problem. Vi sa att vi kunde komma överens om att 

finansiera 75-80 % av kostnaden och att de kunde stå för resten. Men det var ett ’nej, aldrig’.” 

 

Men också vad gällde att hyresvärden ville öka grundhyran (förf. Övers.): 

 

”Jag har inte sett en hyresvärd som gör investeringar i energi om det inte ger dem en avkastning som 

är finansiellt klok. I en uthyrd fastighet, kommer de självklart vilja finansiera det genom att höja 

grundhyran och oftast till en nivå som inte är vettig för oss.” 

 

 

4.5 Juridiska perspektivet 

Juridisk osäkerhet 

Alla (svenska) aktörer ansåg att triple net avtal är helt förenligt med hyreslagen och pekar på att triple 

net-avtal har använts i Sverige i andra branscher t ex lager och logistik, men att hyreslagen inte gynnar 

själva upplägget och att det kan ger möjligheter till problem. Som en intervjuperson T1 uttryckte det:  

 

”Jag skulle säga att triple net är förenligt med hyreslagen men så som den är utformad gynnar den inte 

upplägget.” 

 

Tankarna kring att hyresgästen sköter underhåll rent juridiskt går enligt T1:  

 

”Nu vet jag inte vilken paragraf det är men det finns en bestämmelse i hyreslagen att man kan som 

hyresgäst åta sig skyldigheter för olika saker. Man får helt enkelt luta sig tillbaka på att det är en 

skyldighet som går utöver vad man normalt som hyresgäst ska ha. Säg att det på något sätt är oförenligt 
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med gällande lagstiftning men jag skulle säga att man har ju inte tänkt det här upplägget när man skrivit 

hyreslagen utan det här är ett upplägg som branschen eller marknaden har kommit fram till är något 

man vill jobba med men det finns säkert massor med frågor som inte är direkt adresserade i hyreslagen.” 

 

Vad gäller frågan att det är brist på praxis kring triple net-avtal så anser aktörerna att man hamnar i den 

praxis som finns för vanliga bruttoavtal. Speciellt godtagbart skick på fastigheter efter avtalsperiod är 

en fråga som det finns mycket praxis på och därför bör det inte vara några problem heller i fallet med 

triple net-avtal, återigen T1:  

 

”Jag vet inte hur mycket hyresjuridik du är inne i men det finns ju många sådana standardskrivningar 

kring skick och nivå och sådana saker som är väldigt svåra att i praktiken gränsdra. Man ska ju lämna 

saker i ett visst skick och det går ju att tvista om i princip varje sak om det är i godtagbart skick pga 

hyreslagstiftningen och det är ju en bedömningsfråga i varje givet tillfälle så det kommer ju säkert vara 

frågor om vi lämnar en plats om det är i godtagbart skick.” 

 

 

Aktörernas inställning till eventuella problem kring triple net-avtal är att de kan uppstå men att det inte 

är någon skillnad mellan avtalstyperna då t ex skilda åsikter kring godtagbart skick uppstår vid 

användandet av vanliga bruttoavtal också. T1 uttrycker sig:  

 

” De där frågorna uppstår hela tiden vad som är okej. … Man får nog räkna med att det uppstår.” 

 

En aktör berättade om att denne uttryckligen ville ha ett triple net-avtal som hyresavtal och inte ett 

finansiellt drivet, eller sale and leaseback-avtal. Huvudskälet för detta var redovisningsmässig men det 

belyser ändå ett problem med att formen på triple net-avtalet kan ha betydelse för hur de sedan tolkas 

eller tillämpas. Följande citat kommer från T2:  

 

”Jag har inte tittat på det utifrån den juridiska aspekten utan mer från den redovisningsmässiga 

aspekten. Där har vi haft ganska långtgående diskussioner med våra revisorer om det är ett hyresavtal 

eller om det är ett så kallat sale and leaseback för då ska det redovisas på olika sätt i årsredovisningar 

vilket påverkar nyckeltal som i sin tur är intressanta för en finansiär om man går till en bank och lånar 

pengar etc. Så den typen av diskussion har vi haft. De vi jobbade med, de vet hur vi ska skriva för att 

inte hamna i de problemställningarna som de facto finns där eftersom det är ett hopkok så är det ju.” 

 

 

4.6 Relationer  

Hyresgästens relation med hyresvärd 

Hyresgästerna beskriver sina relationer till hyresvärdar som bra med de flesta hyresvärdar men att det 

beror starkt på fall till fall samt vilken typ av hyresvärd det är. På frågan om triple net avtal kan vara till 

fördel för relationen mellan fastighetsägare och den som hyr, svarar samtliga att hyresavtalet är viktigt 

oavsett vilken form det har, triple net, brutto eller en blandning. Vissa menar dock på att triple net kan 

ha en positiv effekt på relationen. T ex kan en hyresgästs frihet att själv ta hand om underhåll dels minska 

på förväntningarna på vad hyresvärden ska göra men också dels minskar effekten av den eviga frågan 
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som präglar bruttoavtalen om att hyresgästen vill ha för mycket och att hyresvärden gör för lite. T1 

beskrev det såhär: 

 

”Det är väldigt få frågor som vi förväntar oss att de ska kavla upp ärmarna och ta investeringar i och 

då blir kanske relationen lite lättare medans om man har den här ständiga konflikten som vi har med 

många andra hyresvärdar och där de tycker att de investerar för mycket och vi tycker att de investerar 

för lite etc.” 

 

Många hyresgäster menade att deras relation med hyresvärdar också berodde på annat. T ex kände 

många av hyresgästerna att de var extra prioriterade pga sin storlek och faktumet att det var 

ankarhyresgäster. Även hyresgästens egen organisation och professionalism spelade en roll tyckte T6 

(förf. Övers.): 

 

”Generellt sätt skulle jag säga att relationen mellan oss och hyresvärdarna är väldigt bra och det kan 

vara för att vi är en rätt så stor spelare och har professionella teams och organisation och vi talar 

samma språk [som hyresvärden]” 

 

Intervjuperson T7 var inne på samma spår men tyckte att hyresvärdens professionalism och deras 

organisation också var viktigt för relationen parterna emellan (förf. Övers.): 

 

”Mest av allt tror jag att det som påverkar relationen är hur professionell hyresvärden är.” 

T7 fördjupade (förf. Övers.): 

 

”När hyresvärden är en professionell entitet och investerare, är samarbetet för det mesta väldigt bra 

och det beror även på om det finns någon form av förvaltningsbolag emellan, en kapitalförvaltare eller 

åtminstone en fastighetsförvaltare, då kan det vara lite mer komplicerat på det sättet att det är några 

extra steg emellan [oss].” 

 

Strategiskt eller ekonomiskt samarbete eller partnerskap  

Både hyresvärdar och hyresgäster tillfrågades om de tyckte att deras relation med motparterna endast 

var en klassisk hyresvärd/hyresgäst-relation eller om det kunde beskrivas som mer av ett strategiskt eller 

ekonomiskt samarbete eller partnerskap. Utifrån svaren kunde tre grupper urskiljas. 

 

Hyresvärdarna tyckte deras relation var djupare en klassisk hyresvärd/hyresgäst-relation. L1 menade på 

att de hade mycket gemensamma intressen: 

 

”Absolut det är mer ett strategiskt samarbete för det finns en winwin för båda. Det är jätteviktigt för oss 

att det går bra för hyresgästen och det är jätteviktigt för hyresgästen att det går bra för hyresgästen.” 

 

L2 tryckte på att det beror på hyresgästen och vad den ville uppnå. I vissa fall kunde relationen vara 

strategisk:  

 

”T ex skulle jag säga att det beror på hyresgästen för vissa hyresgäster de äger fastigheten själv. T ex 

vissa företag som också äger fastigheterna själv då har de alternativet att investera själv. Då är det mer 

typiskt hyresvärd/hyresgäst samarbete men t ex med företag som växer väldigt snabbt och inte har några 
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fastigheter i deras egen balansräkning då är det kanske mer strategiskt eftersom vi möjliggör deras 

tillväxt. Det är också så att de växer snabbare relativt vissa andra hyresgäster så det är viktigare för 

dem att ha ett företag som har en stor balansbok och som har kapital att investera.” 

 

Det fanns även hyresgäster som hade en väldigt positiv syn på deras relation med hyresvärden, T3 sade 

(förf. Övers.): 

 

”Ja jag håller med om det speciellt med våra största hyresvärdar är vi en sorts strategiska partners 

med.” 

 

 

Vissa hyresgäster var mer fokuserade på själva lägena eller platserna och såg sina motparter som 

partners i att utveckla dem. T4 var väldigt entusiastisk (förf. Övers.): 

 

”Ja absolut och vi har också hyresvärdar som vi är strategiska partners med och vi diskuterar 

tillsammans om framtiden och framtida möjligheter och lägen osv. Vi diskuterar också detsamma med 

våra byggare.” 

 

T2 instämmer:  

 

”Det är ett ekonomiskt utvecklingsarbete, så är det för platsen. Så är det definitivt.” 

 

Slutligen fanns det en grupp hyresgäster som var mindre positivt inställda till att beskriva relationen 

som strategiskt eller ett partnerskap T5 beskrev det såhär (förf. Övers.):  

 

”Jag tycker att förr i tiden var det mer strategiskt … jag tycker att nuförtiden är det mer ekonomiskt 

åtminstone för triple net avtal.” 

 

En hyresgäst såg relationen som endast ekonomisk till sin natur men tyckte att den borde vara mer än 

så, T7 förklarar (förf. Övers.): 

 

”Ja det borde absolut vara ett strategiskt samarbete där båda parter tänker på hur de ska utveckla 

fastigheten” 

 

Och tillade (förf. Övers.): 

 

”Dessvärre är det en ekonomisk relation, vi betalar hyran och hyresvärden är glad om vi betalar varje 

månad.” 

 

Slutligen såg en hyresgäst inte alls relationen som något vidare samarbete eller partnerskap, T6 

formulerade det på följande vis (förf. Övers.): 

 

”Ja varje hyresvärd ringer oss och kontaktar oss och nuförtiden, de senaste åren, har de sagt att ’om 

ni har något att sälja, sälj det då gärna till oss, vi kan vara strategiska partners åt er.’ Men jag vet inte, 

jag ser ingen skillnad mellan hyresvärdarna, de tar bara hand om sin egen avkastning på deras 
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investeringar. För oss spelar det ingen roll om det är ett börsnoterat bolag eller ett familjeföretag, det 

är likadant. För oss är det en ganska stor utmaning att se våra hyresvärdar som strategiska partners.” 

 

Hyresgästen prioriterad pga storlek   

När hyresgästerna bads att reflektera över sin storlek och om de var prioriterade sade alla utan en att de 

var prioriterade för att de var stora eller för att de var ankarshyresgäster. T2 uttryckte det simpelt: 

 

”Viktiga kunder får mer uppmärksamhet helt enkelt, så är det.” 

 

T3 kände sig prioriterad trots att de inte var största kunden för vissa hyresvärdar (förf. Övers.): 

 

”Jag tror vi är rätt så prioriterade, men vi är inte den största kunden för de flesta av våra hyresvärdar. 

I de flesta fall ses vi dock som ankarshyresgäster.” 

 

Några intervjupersoner tillade några orsaker till varför de var och kände sig prioriterade av hyresvärdar. 

T6 nämnde tillit (förf. Övers.): 

 

”Jag tror vår storlek gör så att hyresvärdarna kan lita på oss, det är den största fördelen… Men jag vet 

inte, vi behandlar dem professionellt och de behandlar oss på samma sätt.” 

 

T7 trodde organisationens finansiella ställning kunde vara till fördel (förf. Övers.): 

 

” [Vi har] en stark balansräkning osv så jag tror vi är en av de bästa hyresgäster en hyresvärd kan ha 

så självklart ger dem oss troligtvis lite mer tid och reagerar på våra behov. Troligtvis lite snabbare och 

bättre än med mindre kunder.” 

 

T7 tyckte också att en specifik butik eller ett läge spelade roll (förf. Övers.): 

 

”Jag tror att det kokar ner till den enskilda fastigheten som vi och hyresvärden tittar på.” 

 

När hyresvärdarna tillfrågades om prioritering av kunder tyckte L2 ”att de mindre hyresgästerna tog mer 

av deras tid:  

 

”Men jag skulle säga att de mindre hyresgästerna i [företaget] tar mycket mer tid än de större” 

 

 

Hyresgästerna upplevde att de inte riktigt hade erfarenheten som krävdes för att uttala sig om man med 

hjälp av ett triple net-avtal kan minska på effekten av att bli bortprioriterad av en hyresvärd om man tex 

är en mindre hyresgäst. Den enda som kommenterade var T6 på frågan om det är möjligt att mindre 

hyresgäster kan dra fördel av mer frihet som triple net-avtal ger (förf. Övers.): 

 

”Jag tror det är möjligt. För oss är det självklart så att det är enklare om vi har en hyresvärd som vi 

hyr 5 till 10 fastigheter av, det är enklare att förpacka sakerna och närma sig genom att säga att vi hyr 

5 eller 10 fastigheter. I den aspekten tror jag mindre hyresgäster kan känna sig bortprioriterade. Oftast 

när en hyresgäst kontaktar en hyresvärd har de ju inte bra nyheter för hyresvärden.” 
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Det kom även fram under intervjuerna att marknadsplatserna hade betydelse för vilket avtal som passade 

bäst. Två hyresgäster hade åsikten att triple net fungerade bäst då det handlade om en hyresgäst i en 

byggnad. T4 ansåg att triple net fungerade bra för ankarshyresgäster men inte som lösning för köpcenter 

(förf. Övers.): 

 

”De [triple net-avtal] är ganska vanliga när det kommer till låt säga ankarshyresgäster eller stora 

hyresgäster eller fristående butiker eller den sortens lösningar. Men när man gå till köpcentrum och 

den typens lösningar, har du inte möjlighet för triple net avtal alls, du är alltid uppbunden med 

grundhyra plus underhållsavgifter och de kan vara ganska så komplexa dessutom för att det finns 

förbindelser med underhållsdelen och förbindelser med köpcentrets marknadsföring och alla de där låt 

säga allmänna avgifter, för förvaltningen och allt det där. Men självklart är net avtalen väldigt tydliga 

och simpla så länge du vet vad du ska göra.” 

 

Trivsel/Occupier satisfaction och avtalets påverkan 

Både hyresvärdar och hyresgäster tillfrågades om de tyckte att ett hyresavtal hade påverkan på en 

hyresgästs trivsel. Hyresvärdarnas syn var att de hoppades att ett triple net avtal skulle ha positiv 

påverkan på trivseln. L2 uttalade sig:  

 

”Naturligtvis hoppas jag att det inte skulle spela någon roll men jag antar att de trivs eller kanske alltid 

trivs bättre om de har ett triple net avtal därför att de kan påverka sin situation själva och direkt och 

sen att det bara har sig själva att skylla på om något behöver göras.” 

 

Intervjuperson L1 trodde på att det inte skulle vara sämre med ett triple net-avtal än ett brutto vad gäller 

trivsel: 

 

”De som har störst incitament att hålla snyggt och rent är den som bedriver verksamhet och är det 

tydligt att det är de som gör det så gör dem det också. I den aspekten är det inte sämre i alla fall.” 

 

 

Bland hyresgästerna var det tre personer som hade åsikter om deras trivsel. Alla tre tyckte att triple net-

avtal inte riktigt hade påverkan på deras trivsel och alla tre såg det från olika perspektiv. T5 tyckte inte 

avtalstypen spelade någon roll då de behandlade ägda och hyrda lokaler likadant (förf. Övers.): 

 

”Jag tycker det är i stort sett samma, vi agerar som att vi äger dem och vi prioriterar på samma sätt. 

Som jag sa är lönsamheten för en butiksplats det viktigaste när vi fattar beslut och prioriterar och allt 

vi gör, lönsamhet är viktigast.” 

 

T6 ansåg heller inte att det spelade roll förutom vid slutet av avtalstiden och gjorde också en jämförelse 

med bruttoavtal och att själv äga (förf. Övers.): 

 

”Jag tror verkligen inte det spelar någon roll om man äger själv eller använder ett triple net-avtal. 

Självklart kanske det inte är bra i fallet om avtalstiden håller på att ta slut och vi har problem med om 

vi ska göra något eller ej, och vi inte hittar en lösning med hyresvärden. I de fallen kanske men i de 

flesta fall spelar det ingen roll. Men kanske är de allra svåraste fallen de när vi har ett bruttoavtal och 

så ser vi att hyresvärden inte investerar något överhuvudtaget trots att de borde. Det är också rätt så 
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vanligt och ja det kan till och med vara en hel byggnad eller fastighet som en gammal galleria som 

hyresvärden ser att de måste investera it. För oss är det en utmaning om vår hyrestid är sex år och vi 

måste bedriva verksamhet där i sex år om hyresvärden har slutat investera i den.” 

 

Hyresvärden var viktigare än avtalstypen tyckte intervjuperson T7 (förf. Övers.): 

 

”Jag tror inte avtalstypen har någon påverkan utan det handlar om hyresvärden.” 

 

Osäkerhet över ansvarsområden  

När intervjupersonerna tillfrågades om det tyckte att det finns någon osäkerhet kring parternas 

ansvarsområden eller om det rådde osäkerhet kring vilka kostnader som var OPEX eller CAPEX 

spretade svaren en del.  

 

 

Ett par svarade direkt att det i ett triple net upplägg inte spelar någon roll då hyresgästen står för alla 

kostnader. L2 sa såhär: 

 

”Inte i triple net avtal där står hyresgästen för alla kostnader.” 

 

Intervjuperson T6 tyckte liknande (förf. Övers.): 

 

”Om det är ett triple net avtal spelar det ingen roll om det är OPEX eller CAPEX. Båda ansvarar 

hyresgästen för vid triple net avtal.” 

 

 

De flesta tryckte på betydelsen av att avtalet skulle vara tydligt och specifikt gränsdragningslistorna. L1 

ansåg att det var en förutsättning med ett tydligt avtal:  

 

”Nej, det har vi täckt upp i vårt avtal med hyresgästen.  Det står otroligt tydligt. Det är en förutsättning.” 

 

Även intervjuperson T7 föreslog väldigt tydliga avtal som viktigt (förf. Övers.): 

 

”Det som fungerar bäst är att i hyresavtalet bifoga en tabell över ansvarsområden där det finns med 

alla olika typer av underhållsarbeten och reparationsarbeten och sedan bocka av vem som står för vad, 

hyresgäst eller hyresvärd. Då finns det inget utrymme för ’jag ser det på detta vis och du ser det på 

andra viset’.” 

 

T2 såg det utifrån en jämförelse med bruttoavtal och menade att deras erfarenhet var till fördel för dem: 

 

”Jag ser inte någon större skillnad, det faller tillbaka på hur man uttryckt sig i avtalet. Hur ser 

gränsdragningslistan ut? Det är ju mindre gränsdragningslista att bråka om eller diskutera i ett triple 

net avtal. Vi har ju hållit på att hyra fastigheter så himla länge så vi har så mycket erfarenhet av det så 

att inga avtal skrivs om de inte skrivs utifrån våra pricklistor eller gränsdragningslistor. Över årens 

lopp när vi sprungit på saker som inte fungerat eller börjat bli oense om då har vi ju tittat till 
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gränsdragningslistor och förtydligat osv i avtalet vad som faktiskt gäller för de olika delarna. Jag tycker 

inte vi har så mycket problem med de grejerna.” 

 

Trots ett fokus på tydlighet hade det uppkommit specialfall då det ändå blev osäkert. I ett av fallen 

handlade det om otydlighet kring slitage eller rättare sagt bristen på slitage, T5 förklarar (förf. Övers.): 

 

”I vissa triple net-avtal finns det avtalspunkter som inte är så lätta att tolka. I vissa byggnader finns det 

delar som ibland är gjorda för att bestå. Ibland är den tekniska livscykeln för en del t ex 15 år med det 

finns fall där de håller i 40 år och hur tolkar man då avtalspunkter om när det måste bytas eller 

renoveras eller något, det orsakar meningsskiljaktigheter och svårigheter för oss ibland.” 

 

 

Vid upplägg där hyresgästen inte stod för exakt allt fanns det utrymmet för osäkerhet. Det kunde vara 

om t ex stora CAPEX-investeringar låg på hyresvärden. Det kunde även ske i de fall då double net 

användes och där det vanligaste upplägget var att hyresgästen tog hand om skatt och underhåll men inte 

större renoveringsarbeten eller liknande CAPEX-investeringar. L2 nämnde om double net: 

 

”Sen med dubbel net avtal är det lite mer oklart var som är en CAPEX och vad som är årligt underhåll, 

där också mindre renoveringar ingår. Vi som hyresvärd vill naturligtvis försöka, i fastigheter där 

hyresgästerna t ex betalar ett drifttillägg som är baserat på underhållskostnader inklusive mindre 

renoveringar. Så vi har naturligtvis ett incitament till att fortsätta med mindre renovering så länge som 

möjligt och inte själv investera i CAPEX. Och i ett sådant skede är det naturligtvis möjligt att vi och en 

hyresgäst inte är överens om något är CAPEX eller inte.” 

 

T5 kommenterade de fall där speciella avtal användes t ex triple net avtal där hyresvärden står för vissa 

CAPEX-investeringar och föreslog en lösning (förf. Övers.): 

 

”Men om hyresförhållande är sådana att CAPEX är hyresvärdens ansvar tycker jag det bästa för oss 

är att beställa en extern besiktning som säger att detta och detta är CAPEX och sen kan vi kommunicera 

med hyresvärden att ’okej, vi ska göra detta och detta, och detta är på gång och det är lätt, detta ser vi 

som en CAPEX-kostnad’.” 

 

 

Ibland kunde problem uppstå som handlade om gränsdragningen mellan OPEX och CAPEX. 

Intervjuperson T7 hade påträffat situationer där det var svårt att urskilja vad något var (förf. Övers.): 

 

”Jag antar att de mest utmanande situationerna är dem när en enda maskin, låt säga ett 

luftbehandlingsaggregat, går sönder och behöver förnyas. Är det en årlig reparation? Eller är det en 

större renovering eller återställelse? Vad händer om det endast är en enhet av fem totalt?” 

 

En hyresgäst såg även osäkerheter med vad som var OPEX och CAPEX som ett internt problem i dennes 

organisation. T1 beskrev det på följande vis:  

 

” Det vi snarare har är vad som ska belasta vår butiksrörelse och det som vi har satt av för 

fastighetsförvaltningsrörelsen. Egentligen är det inte onormalt för oss för vi har egentligen den dialogen 
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konstant med andra fastighetsägaren. T ex angrepp med ohyra är normalt en fastighetsägarfråga att ta 

hand om och då kanske de menar att vi brustit i vårt underhåll och då är det en gränsdragningsfråga 

och de uppstår jämnat och vi är vana att hantera dem.” 

 

Det fanns även en intervjuperson som var tyckte det var rimligt och en fördel för dem att som hyresgäst 

ta han om underhåll utifrån ett OPEX- och CAPEX perspektiv. T6 resonerade såhär: 

 

”För oss är det vettigt med ett triple net avtal för att vi behöver inte argumentera om något är OPEX 

eller CAPEX, det är vårt ansvar och om det är en väldigt långt tid vi hyr kan vi bestämma den bästa 

tiden att göra något eller ej. T ex öppningstider har för oss en rätt så stor påverkan på kostnaderna för 

en byggnad, låt säga om en butik är öppen 24/7 kan den ha olika sorters kostnader än om den är öppen 

10 timmar om dagen. Även i det hänseendet är det rätt så logiskt att kostnaderna är vårt ansvar.” 
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4.7 Sammanfattning resultat 

Resultatet från intervjuerna sammanfattas nedan i tabell 3. Till stora delar stämmer resultaten överens 

och tabell 2 och tabell 3 är därför väldigt lika. Ett fåtal punkter skiljer sig dock. Hyresgästerna kände 

inte att branding var aktuellt alls. Båda aktörer menade att det inte var brist på praxis på det juridiska 

planet men ansåg att tvister kan uppkomma och är således en nackdel. De flesta hyresgäster kände sig 

prioriterade och kunde därför inte uttala sig om effekterna av bortprioritering.  

 

Tabell 3: Sammanfattning av resultat 

 
Hyresgäster 

 Fördelar Nackdelar 

Företagsekonomiskt 

perspektiv 

Frigöra kapital/avlasta 

balansräkning 

 

Lägre grundhyra 

 

Lägre DoU 

 

 

Exponering mot kostnadsstegring 

 

Måste sörja för förvaltar- och 

underhållskompetens 

Underhållsperspektiv Bättre koordination mellan 

underhåll och kärnverksamhet 

Måste inneha 

underhållskompetens 

Juridiskt perspektiv Ej brist på praxis Tvister kan uppstå 

Relationsperspektiv  Slipper ev dröjsmål från hyresvärd Mer potentiella konflikter pga 

otydliga ansvarsområden 

Hyresvärdar 

 Fördelar Nackdelar 

Företagsekonomiskt 

perspektiv 

Stabila intäkter 

 

Mindre organisation pga mindre 

förvaltning 

 

Ej exponering mot 

kostnadsstegringar förvaltning 

 

Ej exponering mot finansiell risk 

med försäkringar och skatt 

Mindre kontroll över fastighet 

 

Risk för kapitalförluster om 

underhållsskuld 

Underhållsperspektiv Inget behov av förvaltnings- eller 

underhållskomptens 

Mindre kontroll  

 

Risk för eftersatt 

underhåll/underhållsskuld 

Juridiskt perspektiv Ej brist på praxis Tvister kan uppstå 

Relationsperspektiv  Mindre potentiella konflikter pga 

dålig kommunikation 

Mer potentiella konflikter pga 

otydliga ansvarsområden 
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5 Diskussion 

Syftet med den här rapporten är att undersöka vilka fördelarna med triple net-avtal är, vilka 

huvudutmaningar som avtalstypen innebär samt under vilka förutsättningar aktörer kan dra nytta av 

triple net-avtal. Nedan diskuteras frågeställningarna med avstamp i litteraturstudien och intervjuerna.  

 

5.1 Varför väljer vissa aktörer att använda sig av triple net-avtal? 

Ett antal fördelar för både hyresgäster och hyresvärdar identifierades i litteraturen. Under intervjuerna 

kommenterade alla hyresvärdarna och de flesta hyresgäster dessa. Resultatet är att aktörerna upplever 

att de drar nytta av de fördelar som identifierades i litteraturen och resultatet som helhet stämmer väl 

överens med litteraturen.  

 

I linje med Haynes et al (2017) upplevde hyresvärdarna att deras intäkter var stabila, att de inte behövde 

bära finansiell risk och att de varken behövde riskera kostnadsstegringar eller inneha någon 

förvaltarkompetens.  

 

Också i linje med Haynes et al (2017) var att hyresgästerna nämnde att de kunde frigöra kapital rent 

allmänt och fokusera på sin kärnverksamhet mer specifikt, de kunde hantera risken i sin portfölj med 

butiker genom att välja vilka butiker de äger och vilka det hyr, de upplevde att grundhyran var låg samt 

att underhållskostnaderna var lägre när de själv utförde det i linje med Monroe Moxness Berg (2019). 

Dessutom upplevde de att störningar på kärnverksamheten minskade då de själva bestämde när åtgärder 

skulle utföras, i enlighet med Bejrum (1999).  

 

Ett intressant ämne som kom som en överraskning var skalfördelarna som en hyresgästs standardisering 

av butiker innebar. Denna hyresgäst byggde sina butiker utifrån sina egna principer och intervjupersonen 

nämnde att de tack vare standardiseringen snabbt kunde räkna på vilket underhåll som krävdes och 

snabbt kunde få offerter på t ex städning. De upplevde också att det var lätt att få samarbetspartners när 

de skalade upp en offert till att gälla 10-20 butiker istället för en och fick det även till att bli billigare. 

Alltså är det inte bara hyresvärdar som uppnår skalfördelar i sin roll som fastighetsbolag utan 

hyresgästerna kan också uppnå dem genom att standardisera sina butiker och rent allmänt utnyttja sin 

information och kunskap om dem.  

 

Flexibilitet för hyresgästen togs upp som en fördel av båda parter. Att hyresgästen inte behövde be om 

lov vid ändringar eller renoveringar uppskattades av dem. En hyresgäst pekade också ut att flexibiliteten 

från triple net-avtal rent strategiskt kan vara väldigt användbart i framtiden eftersom de kände av att 

retailmarknaden men också dagligvarumarkanden var i förändring på grund av e-handel och liknande. 

Att kunna anpassa sina butiker snabbt menade dem var en styrka.  

 

Skalfördelar och flexibilitet är båda starka fördelar som brukar associeras med ett eget ägande som nu 

hyresgäster med hjälp av triple net-avtal kunde åtnjuta. Detta tyder på att triple net-avtalens funktion 

som mellanting mellan hyra och ägande fungerar i praktiken och verkar uppskattas av hyresgästerna.  
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5.2 Vilka är huvudutmaningarna med att använda triple net-avtal? 

5.2.1 Underhållsfrågor i hyresgästens regi 

En av huvudutmaningarna som tidigare identifierats är hur underhåll utförs i hyresgästens regi och hur 

väl lämpat det är att hyresgästen gör detta. Innan de specifika resultaten utifrån studien diskuteras finns 

det ett värde i att presentera det överhängande problemet utifrån ett översiktligt perspektiv. Den stora 

frågan är vilken organisation, hyresvärd eller hyresgäst, som effektivast kan ta hand om 

underhållsarbetet och i förlängningen även hur detta påverkar kärnverksamheten. Här kommer Bejrums 

(1999) tankar in i bilden. Följer man principen om ekonomisk specialisering är det rimligt att t ex ett 

fastighetsbolag har hand om underhåll då deras kärnverksamhet består av att äga och förvalta fastigheter. 

Då är det lätt att tänka att en hyresvärd kan utföra underhåll enklast och mest effektivt pga kompetens 

och skalfördelar och så är säkert fallet när det gäller t ex bostäder, där man inte kan utgå från att 

hyresgäster ska ha kompetens till att utföra akut underhåll och absolut inte planerat underhåll. Det finns 

emellertid situationer där fastighetsägandet är sekundärt och underhållsarbetet har en stödjande funktion 

till den egentliga kärnverksamheten. Bejrum (1999) skriver att det oftast rör sig om industriföretag och 

deras fabriker och liknande samt organisationer som kommuner och kyrkor. Skillnaderna mellan dessa 

är att ett industribolag vill maximera avkastningen från kärnverksamheten och lägger om underhållet 

och förvaltningen av fastigheter för detta. Kommun och kyrka vill däremot hålla alla kostnader så låga 

som möjligt. Vart passar då butiksrörelse inom retail i allmänhet och dagligvaruhandel i synnerhet in i 

ovanstående? Ser man det helt utifrån Bejrums (1999) lins är butiker att likställa med fabriker då deras 

huvudsakliga syfte är att bedriva försäljning, underhållet av dem är en stödjande funktion, samt att det 

ekonomiska motivet är att maximera försäljning och inte att minimera underhållskostnader. 

Användandet av ett triple net-avtal innebär alltså att underhållsarbetet går från en primär verksamhet till 

en stödjande funktion. Detta bör ha en påverkan på hur underhållet bedrivs och vilken underhållsstrategi 

som används. Kanske går aktörer till att använda den behovsstyrda strategin eller förebyggande 

underhållsinsatser för att minska på störningar på kärnverksamheten? Troligt är i alla fall att den 

felavhjälpande strategin inte används då den kräver mycket tidigare erfarenhet och information vilket 

kanske inte dagligvaruaktörer besitter när det gäller underhållsfrågor relaterad till underhållet av själva 

lokaler eller byggnader.  

 

Utifrån resultaten verkar det inte vara några problem för hyresgästerna att bedriva underhåll och 

förvaltning själva och samtliga har olika lösningar på hur det organiseras. Gemensamt för i stort sett alla 

hyresgäster är att de inte är främmande för att bedriva egen förvaltning och underhåll vilket syns på 

deras kommentarer om bl a kompetens men också koordinationen med kärnverksamheten. Av särskilt 

vikt är också att belysa det som pekats ut i en del kommentarer: att hyresgästen har ett 

informationsövertag gentemot hyresvärden och känner till butikernas fysiska beskaffenhet och sin egen 

verksamhet bättre. 

 

Vad gäller kompetens tyckte samtliga hyresgäster att det var viktigt att ha en viss kompetens inhouse 

för att kunna bedriva en butiksverksamhet. Specifika kompetenser som nämndes var t ex kyltekniker, 

elektriker och rörmokare. Frågan är ju då om det underhåll som en butikrörelse behöver är så annorlunda 

gentemot det underhåll som en butikslokal rent fastighetstekniskt behöver, eller om det finns en del 

överlapp? Det är svårt att se att exempelvis en elektriker enbart kan användas till att reparera maskiner 

och inte t ex belysning eller elektriska anordningar som hör till fastigheten. En av hyresgästerna tryckte 
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ju särskilt också på att de ville ha några generella hantverkare som skulle vara tillgängliga för diverse 

arbeten och dessa bör ju rimligtvis kunna utföra underhåll som målning eller golvbyten etc. 

Huvudpoängen här är att den kompetens som krävs för att driva en butik också kan användas till att 

underhålla den vilket torde vara en effektiv användning av kompetenser. Dessutom betonade även en 

del hyresgäster att det var viktigt att deras anställda hade förståelse för kärnverksamheten vilket 

troligtvis är enklare med egen personal än med personal från en hyresvärd. Några hyresgäster nämnde 

också att de vill ha personal med samma värderingar som företaget och enklaste sättet att säkerställa det 

är nog med personal inhouse och inte med personal från tredjepart. 

 

Att både hyresgäster och hyresvärdar ansåg att det är hyresgästen som bäst kan koordinera underhåll 

med sin kärnverksamhet talar för sig självt. Även i detta fall nämndes att hyresgästen vet mycket mer 

om butikerna och att en del hyresgäster såg på de hyrda lokalerna ”som sina egna” tyder på det. Detta 

ligger även i linje med både Bejrum (1999) och Wiley (2013) som menar att underhållsarbetet gynnas 

av att involvera hyresgäster och låta dem jobba utefter sina egna incitament.  

 

En intressant aspekt av hur underhållsarbetet bedrivs är de fall då en hyresgäst har en 

förvaltarorganisation som en intern ”egen” organisation och t ex butiker beställer in arbeten från denna. 

Ett upplägg som detta har ju vissa likheter med ett traditionellt avtal då en hyresgäst hyr en butik och 

får kontakta hyresvärden när underhållsarbeten måste göras, vilket pekar mer i riktningen att 

hyresvärden ska ha förvaltning. Dessa organisationer anser alltså att det är effektivast att ha förvaltning 

externt eller centraliserat till en avdelning men att den är ”intern” i organisationen som helhet. 

Antagligen är detta ett sätt att kontra problemet med att kommunikation och att hyresgästen upplever 

sig få ”jaga” hyresvärden när denna har hand om förvaltningen. Ser man detta ur ett större perspektiv 

har alltså vissa hyresgäster löst problemen kopplade till avtalstyper och dylikt med att replikera en 

”hyresvärd” och en ”hyresgäst” inom samma organisation! 

 

 

5.2.2 Underhållsskuld 

Problemet med underhållsskulder visade sin komplexitet i svaren från intervjupersonerna. Alla aktörer 

är medvetna om risken för att det uppstår en underhållsskuld och särskilt tryckande upplevdes de sista 

en eller två åren innan en hyresperiod går ut, vilket innebar en hel del förhandling på gott och ont.  

 

Om man fokuserar på själva problemet belyses dess svårhanterbarhet när man lyfter fram hyresgästernas 

inställning till det hela. Alla hyresgäster menade på att de hade mindre incitament till att genomföra 

underhåll i slutet av avtalstiden och att det var ett riktigt ”surt äpple” att behöva utföra någon större 

renovering eller liknande då. Samtidigt lovade de alla att de utförde det de förbundit sig till och menade 

att det handlade om tillit och att just de var pålitliga. Deras motivering till varför just de gick att lita på 

var spretande t ex nämndes rykte eller anseende, värderingar och storlek.  

 

En rad lösningar framträdde under intervjuerna och alla kändes rimliga och praktiskt genomförbara. 

Generellt sett handlar det om policy och att acceptera att det finns risk för underhållsskulder men att 

samtidigt jobba proaktivt för att förhindra dem.  

 

Ett sätt att förhindra att eftersatt underhåll uppstår är att från början vara transparant som hyresgäst och 

dela med sig av underhållsplaner för att visa på seriositet och vad man faktiskt tänker göra. Under hela 
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avtalstiden måste man sedan kontinuerligt föra dialog med varandra så att hyresgästen visar på vad den 

har utfört och hyresvärden ser vilka behov som finns för dennes fastighet. Detta kan göras via årliga 

besiktningar.  Några aktörer menade på att det var lätt att besiktiga okulärt och att man då får med det 

mesta. Vad gäller frekvensen av besiktningar eller avstämningsmöten skiljer sig åsikterna. Bland 

hyresgästerna fanns en skala från dem som hade besiktningar inskriva i kontrakten och hade möten tre 

till fyra gånger per år hela vägen till de som inte alls hade besiktningar. De flesta hyresgäster uttryckte 

en önskan över att ha mer besiktningar och det borde vara en fördel för båda parter. Fler möten binder 

självklart mer resurser men samtidigt ger det mer säkerhet. Som en hyresgäst pekade ut är det 

fördelaktigt för hyresgästen om hyresvärden går med på att avtala om besiktningar för att ”då är också 

hyresvärden engagerad”. På det stora hela minskar besiktningar och att dela med sig av underhållsplaner 

risken för att olika synsätt uppstår mellan parterna om vad som har gjorts eller borde ha gjorts under 

avtalstiden. 

 

Framåt slutet på avtalstiden blir problemet istället att hyresgästen har en kortare tidshorisont än 

hyresvärden. Praxis verkar vara att parterna förhandlar från fall till fall om något eftersatt underhåll 

uppstår. Vad gäller större renoveringar och dylikt vars återbetalningstid sträcker sig till efter avtalstiden 

får man förhandla om en lösning där man delar upp kostnaden för en investering t ex utefter hur länge 

man drar nytta av dess teknisk-ekonomiska livscykel. Det finns även möjlighet att man går ifrån 

konceptet med triple net de sista en eller två åren och låter hyresvärden stå för större investeringar då. 

Slutligen förekommer det även specialfall med t ex byte av hyresgäster eller liknande som gör det mindre 

viktigt att återställa skicket eller utföra underhåll på vissa byggnadsdelar. 

 

Ett fenomen som inte identifierades i litteraturen är om en byggnadsdel har onormalt lite slitage eller är 

i ovanligt gott skick. En hyresgäst tog upp detta och menade att detta har hänt och kan leda till konflikter. 

Det är svårt att avgöra om detta sker på grund av medveten utformning eller underanvändning eller helt 

enkelt är statistiska outliers men det kan finnas ett värde i att avhandla sådana situationer i ett kontrakt 

för att undvika konflikter.  

 

Något förvånande var uppdagandet av hyresvärdar som försvinner och inte vill kommunicera med 

hyresgästerna eftersom det är som upplagt för att det ska uppstå underhållsskulder. Det verkar alltså som 

att det finns hyresvärdar som bryr sig mindre om och negligerar sina fastigheter av olika anledningar. 

En annan möjlig förklaring som en intervjuperson tog upp var att hyresvärden vill säkerställa sig om att 

hyresgästen utför underhåll och sedan, när denna är säker, inte längre vill lägga resurser på detta och 

således tar risken att inte hålla sig uppdaterad på sin fastighets skick.  

 

 

5.2.3 Split incentives 

Split incentive problematik var ett ämne som togs upp mycket av intervjupersonerna vilket stämmer 

överens med Halvitigala et al (2011). Den här sortens problematik ställde till det för båda parter och 

hade effekter på både underhållsinvesteringar och investeringar i energi och energieffektivitet.  

 

Underhållsskulder avhandlades i föregående kapitel men det bör poängteras att vissa situationer 

kopplade till underhållsskulder är klockrena split incentive problem. Ett sådant är exempelvis när 

hyresgästen i slutet av en hyresperiod blir mindre benägen att utföra större renoveringsåtgärder då denne 

inte kan dra fördel av hela investeringens avkastning. Sen bör det också betonas att problemet med 
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underhållsskulder inte följer med triple net-avtal per automatik utan att de kan uppstå till följd av 

hyresgästens vilja att underhålla lokalen samt split incentives. En intervjuperson kommenterade t ex att 

det finns gott om butiker som är risiga och som har bruttoavtal. 

 

Baserat på resultatet var det inte alla hyresgäster som hade stött på split incentive problem vad gäller 

energiinvesteringar eller energieffektiviseringar. Generellt upplevde hyresgästerna att hyresvärdarna var 

positivt inställda till sådana investeringar om det inte kostade dem något. Några problem dök dock upp 

på grund av att vissa investeringar tog längre tid att räkna hem än avtalstiden med följden att de då inte 

blev av, helt enligt Halvitigala et al (2011). Några lösningar nämndes, exempelvis att om hyresvärden 

var angelägen till att t ex bygga en solcellsanläggning på en butiks tak, kunde hyresvärden och 

hyresgästen dela kostnaderna. Det lyftes även fram att man kunde ta hjälp av en tredje part som stod för 

investeringen, sålde el till hyresgästen och sedan sålde anläggningen till hyresvärden som då kunde höja 

grundhyran till nästa hyresgäst som får lägre energikostnader. Ytterligare en lösning var helt enkelt att 

en hyresgäst endast investerade i de projekt där de kunde räkna hem investeringen inom avtalstiden. En 

slutsats som kan dras är att triple net-avtal på grund av split incentive problematiken kan göra att vissa 

projekt inte blir av, speciellt i jämförelse med om en butik ägs av den som använder den.  

 

En del hyresgäster upplevde att när det kom till investeringar i energiproduktion och liknande var några 

hyresvärdar oseriösa. T ex hade en hyresgäst blivit kontaktad av en hyresvärd som ville att hyresgästen 

skulle stå för en investering men vägrade dela på kostnaden trots att avtalstiden snart skulle gå ut. Samma 

intervjuperson menade också på att många hyresvärdar ville höja grundhyran orimligt mycket när 

hyresgästen kom med förslag.  

 

 

5.2.4 Juridisk osäkerhet 

Under intervjuerna tillfrågades de svenska aktörerna om hur de tänkte kring juridiska osäkerheter. Både 

hyresvärdarna och hyresgästerna svarade att de inte såg några problem rent juridiskt. Dessutom menade 

de på att triple net använts tidigare i Sverige i andra segment av fastighetsbranschen. Ett triple net-avtal 

ansågs vara ett hyresavtal för att den uppfyllde portalparagrafen 12:1 JB. Att hyresgästen tog hand om 

underhållet ansågs också vara helt förenligt med lagen. Däremot pekade de ut att hyreslagen inte var 

skriven för triple net upplägg och att det kunde ställa till problem. Alltså finns det fortfarande en 

utmaning för de aktörer som väljer att använda sig av triple net-avtal, i form av att hyreslagen inte är 

skriven med upplägget i åtanke och aktörernas sätt att handskas med detta är ren acceptans. 

Hyresgästerna kommenterade ej paragrafer i detalj. Olyckligt nog var det ingen intervjuperson som 

kommenterade om ”gentlemens agreement” eller ”come hell or highwater”- klausulen. Ej heller 

kommenterades något om finansiellt åsyftade avtal.  

 

Vad gäller brist på praxis för konflikter kopplade till triple net menade aktörerna på att det finns mycket 

praxis eftersom den praxis som annars används i hyressammanhang är den som blir aktuell. En 

närliggande fråga var den om ”godtagbart skick”. Här pekade en intervjuperson ut att det finns mycket 

praxis för vad som är godtagbart skick eller ej, och menade på att detta belyser att det är en fråga som 

inte är särskilt tydlig och som ofta leder till juridiska tvister. Aktörernas inställning till tvister kring 

godtagbart skick var att det generellt sett inte går att undvika att hamna i dessa tvister så de accepterade 

att de kunde hamna i dem.  

 



Att göra triple net till triple win 

 

51 

 

Ovanstående två styckens svar och inställningar känns väldigt färgade efter erfarenheter som 

verksamhetsutövare. Att man har inställningen och accepterar att vissa tvister kan uppstå och att man 

inte är rädd att ta de tvisterna känns logiskt ur ett riskhanteringsperspektiv så länge riskerna anses vara 

små.  

 

En fråga som kan spela roll för vissa aktörer är om deras triple net-avtal riskeras att klassas som ett sale- 

and leaseback avtal eller som ett icke-hyresavtal. En hyresgäst tryckte särskilt på att de var måna om att 

deras triple net skulle vara ett hyresavtal och inget annat eftersom det hade redovisningsmässiga 

implikationer. Även om denna fråga inte var juridisk per se belyser den att avtal kan tolkas olika och att 

detta har vidare effekter.  

 

 

5.2.5 Strategiska partnerskap eller samarbeten?  

En dålig relation mellan hyresvärdar och hyresgäster kan för båda parter innebära en rejäl utmaning 

Halvitigala et al (2011). Båda parter tenderade att ha positiv syn på sina relationer med sina motparter. 

När aktörerna utfrågades mer specifikt angående om triple net-avtal har en påverkan på relationen 

svarade alla att hyresavtalen är det viktigaste av allt i och med att det är själva grunden till relationen. 

Om det är ett triple net, brutto eller ett sorts blandavtal ansågs spela mindre roll och vilket är rimligt då 

det kan antas finnas bra och dåliga avtal för en part oavsett avtalstyp. Åtminstone en hyresgäst såg dock 

nyttan i triple net och den frihet den ger vilket kan ha en påverkan på relationerna parterna emellan.  

 

Alla aktörer tillfrågades om de såg på relationen med motparten som en djupare relation än en klassisk 

hyresvärd/hyresgäst-relation, t ex om de tyckte relationen med sina partners var mer av karaktär som ett 

strategisk eller ett ekonomiskt partnerskap eller samarbete. Svaren här var blandade där några 

hyresgäster såg sina hyresvärdar som strategiska partners eller att deras organisationer samarbetade och 

några hade svårt att se hyresvärdarna som partners eller att de samarbetade. Den typen av svar som stack 

ut var den där hyresgäster fokuserade på hyresvärden utifrån vad de beskrev som plats eller läge. De 

menade att de såg hyresvärdar som samarbetspartners när det kom till att utveckla en plats attraktivitet 

och ville t ex satsa på ett läge tillsammans med hyresvärden. Detta tänk känns väldigt typiskt 

retailbranschen men är samtidigt logisk då båda parter har gemensamma intressen av att det finns t ex 

fottrafik och att det går bra för den som bedriver butiksverksamhet.  

 

Hyresgästerna hade svårt att avgöra om triple net-avtal kunde minska effekter av bortprioriteringar. Alla 

hyresgäster ansåg att de absolut var prioriterade. Detta trodde de berodde på att de som organisationer 

var stora och därför viktiga kunder för hyresvärdarna, och att de utifrån ett handelsplatsperspektiv oftast 

var ankarshyresgäster. Eftersom hyresgästerna i denna studie varit så stora och viktiga för sina 

hyresvärdar gör urvalet av hyresgäster att det alltså inte kan dras några slutsatser om utmaningen med 

hyresvärdars prioritering och hur friheten som ett triple net-avtal ger kan minska en eventuell 

bortprioritering. För att besvara denna fråga behöver man istället fråga till storlek mindre hyresgäster 

eller mindre viktiga hyresgäster. Det som är värt att peka ut var att en intervjuperson som representerade 

hyresvärden menade på att deras mindre kunder tog mer tid än de större. En annan intervjuperson 

nämnde att den inte hade förstahandserfarenhet av att bortprioriteras men insåg man är mer attraktiv 

som större hyresgäst om man kan paketera flera fastigheter men att mindre hyresgäster inte har den 

möjligheten.  
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Under intervjuerna ställdes också frågan om avtalet hade någon påverkan på hyresgästernas trivsel. 

Hyresvärdarna hoppades på att triple net avtal skulle ha en positiv påverkar på hyresgästens trivsel. Alla 

hyresgäster besvarande inte denna fråga men av dem som gjorde stod det snabbt klart att avtalet i fråga 

inte påverkade deras trivsel utan att det berodde på andra faktorer, i linje med Rasila (2010).  En 

hyresgäst menade på att denne behandlade de hyrda lokalerna ”som sina egna” och ansåg att deras trivsel 

berodde på det. Med det resonemanget beror ju dennes trivsel direkt på denne själv men indirekt på 

avtalstypen som tillåter att hyresgästen agerar som den gör och behandlar butikerna ”som sina egna”. 

Det denna intervjuperson har rätt i dock är att även om det i detta fall handlade om triple net finns det 

ju andra typer av avtal som tillåter att hyresgästen har mer kontroll t ex nån form av blandavtal. En 

hyresgäst berättade att dennes trivsel berodde på hur professionell hyresvärden var och att det knappt 

var någon skillnad på att äga själv eller använda triple net. Även en annan hyresgäst höll med om detta. 

Det intressanta från dessa svar är hur triple net uppläggets förmåga att härma riktigt ägande i praktiken 

verkar fungera felfritt så att det är hyresvärdens professionalism och kontakten med denne som avgör 

hyresgästens trivsel.  

 

 

5.2.6 Osäkerhet över ansvarsområden  

En av utmaningarna med att använda triple net-avtal var osäkerhet över ansvarsområden och vad som 

räknas som OPEX eller CAPEX. Detta stämmer väl överens med tidigare litteratur som Halvititgala et 

al (2011). 

 

Vissa aktörer ville använda sig av triple net-avtal för att det skulle vara tydligt att hyresgästen har allt 

ansvar och att alla utgifter kopplade till fastigheten skulle tillhöra hyresgästen under hyresperioden, 

vilket skulle betyda att det därför inte spelar någon roll vad som blev OPEX eller CAPEX. Detta är helt 

klart en av de stora fördelarna med triple net, att hyresgästen inte behöver påverkas av hyresvärdens 

incitament att dra ner på kostnader som oftast översätts i en ovilja att utföra reparationer etc, och att 

kommunikationen parterna emellan tar tid vilket drabbar hyresgästen mest.  

 

Ett tydligt avtal är väldigt viktigt. Avtalet måste vara tydligt rent allmänt men man bör också försöka 

verka för extra tydlighet i specifika frågor t ex genom att göra gränsdragningslistor. En del aktörer som 

använde något annat än den enklaste (och tydligaste) versionen av ett triple net-avtal t ex genom att låta 

hyresvärden stå för en viss CAPEX, upplevde att det uppkom osäkerheter kring vad som då var den 

CAPEX som hyresvärden ansvarade för och detta vittnar om betydelsen av att komma ihåg tydlighet 

kring specifika frågor, detta också helt i linje med Halvitgala et al (2011).  

 

En annan liknande fråga är hur man drar gränser mellan vad som är OPEX och CAPEX. Detta problem 

kunde uppstå för de hyresgäster som ansvarade för båda men då handlade det t ex om hur de skulle 

redovisa detta och om en kostnad belastade deras butiksverksamhet eller om det var en del av hela 

organisationens underhållsarbete. Då detta kan ses som ett internt problem för hyresgästen påverkade 

den inte deras syn på om triple net var fördelaktigt eller ej.  
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5.2.7 Balansräkning och IFRS16 

IFRS16 verkar vara lite av en utmaning sen den introducerades, främst då för hyresgäster. Några 

hyresgäster menade att sedan IFRS16 började användas ändrades dessa aktörers syn på triple net-avtal 

och de ändrade även sitt sätt att använda dem. Eftersom IFRS16 ser betalningar för rätt av nyttjande som 

en skyldighet blir alltså framtida hyresbetalningar skulder vilket tynger ner balansräkningen. Det verkar 

alltså som att IFRS16 har en påverkan på möjligheten att avlasta balansräkningen vilket går emot 

incitamentet att använda triple net-avtal för att minska på skulderna i balansräkningen. Detta är också 

en av nackdelarna med denna redovisningsstandard och att just retailbranschen drabbas ligger i linje 

med PWC (2015) och Morales-Díaz & Zamora-Ramírez (2018b). 

 

 

5.3 När är det fördelaktigt med ett triple net-avtal?  

Baserat på svaren från intervjuerna har det framkommit en del gemensamma nämnare för vad som kan 

anses vara förutsättningar för att ett triple net-avtal ska fungera bra eller anses vara fördelaktig. Med 

detta avsnitt vill dessa teman belysas för att göra det extra tydligt hur ett triple net-avtal kan bli ett ”triple 

win avtal”.  

 

För att hyresgästen ska klara av att utföra underhåll och för att hyresvärden ska vara bekväm med detta 

bör hyresgästerna enligt dem själva vara av en viss storlek för att kunna besitta kompetensen till 

underhållsarbete, vara finansiellt stabilare än mindre organisationer samt inneha någon form av 

pålitlighet i form av ett anseende att förvalta.  

 

Båda parter ska ha incitamenten och viljan till att ta sina åtaganden seriöst. Genom studien har det visat 

sig t ex att incitamenten att bedriva underhåll ofta finns där för hyresgästerna under större delen av 

avtalstiden förutom de sista en eller två åren. Många hyresgäster menade att långa avtalstider (t ex 10 år 

och längre) är ett sätt att förena incitamenten att utföra underhåll. Även vilja måste finnas med i 

ekvationen då t ex en hyresvärd som är oseriös med uppföljning fortfarande har incitament till att 

säkerställa sin fastighets skick men ändå väljer att vara svårkontaktbar när hyresgäster söker kontakt. 

Det är också fördelaktigt om både hyresvärd och hyresgäst ser på varje individuell fastighet som en plats 

eller ett läge och att de har ett gemensamt synsätt på hur de kan utveckla denna plats. Detta synsätt 

stämmer överens med det Halvitigala et al (2011) skrev om hyresgäster och individuella fastigheters 

attraktivitet.  

 

Båda parter bör stäva efter att vara så transparenta som möjligt genom att ha en klar kommunikation och 

kontinuerlig dialog under avtalstiden. Kombinerat med dessa bör även besiktningar på skick och 

generella möten ske med jämna mellanrum. Det är också bra om dessa besiktningar och möten avtalas 

om och skrivs ner från början så att båda parter är med på det. Hyresgäster bör dela med sig av 

underhållsplaner om möjligt samt hålla dem uppdaterade och dela med sig av uppdateringarna.  

 

Avtalet bör vara så tydligt som möjligt. T ex ansvarsområden tjänar på att ha gränsdragningslistor så att 

det inte finns utrymme för osäkerheter. Andra källor till osäkerheter bör också adresseras tidigt t ex vad 

som innebär en CAPEX eller skillnader mellan olika CAPEX-åtgärder samt vem som ansvarar för vad. 

Även mer osannolika händelser som onormalt lite slitage bör inkluderas i avtalet.  
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Två hyresgäster uttalade sig om vilken sorts marknadsplats som ett triple net avtal passade till. De tyckte 

båda att triple net bäst kunde utnyttjas av en hyresgäst som hyr en hel byggnad. Från ett retailperspektiv 

menade de att det passar bäst så då de slipper tänka på andra hyresgäster. De menade enligt samma 

resonemang att triple net-avtal inte fungerar bra i t ex köpcentrum då det finns för många aktörer och 

hyresgäster på samma plats och att deras intressen måste koordineras tillsammans t ex via avtal som är 

speciella för köpcenter och som triple net upplägget inte kan ersätta. Detta tankesätt bör kunna översättas 

till t ex underhåll också att ju fler parter som ska ”dela” på underhållet desto komplexare blir det, 

speciellt om olika aktörer har olika syn på kvalitén eller olika ambitionsnivå. Allra bäst ur 

underhållsperspektiv bör alltså vara att endast en aktör har hand om det. Dessutom tillade en hyresvärd 

att triple net-avtal passar bäst för ”enkla” fastigheter där det mesta kunde besiktigas okulärt och där det 

inte finns några komplexa tekniska system.  

 

 

5.4 Kritisk granskning av studien 

Med detta avsnitt är målet att kritiskt utvärdera studien, genom att introducera några av 

huvudutmaningarna med intervjudatans insamlingsteknik som kan påverka resultaten samt 

vetenskapligheten i rapporten, och hur dessa har hanterats.  

 

Den bias som troligtvis har störst påverkan på arbetet i stort är språkskillnader (Saunders et al, 2009) 

med tanke på att t ex citaten som används i resultatdelen är formulerade på engelska och sedan har 

översatts till svenska. Generellt sett har både intervjuaren och intervjupersonerna haft förståelse för 

varandra men det är möjligt att översättningsfel har skett då ord och uttryck av teknisk karaktär har 

direktöversatts från t ex finska till engelska för att sedan översättas till svenska, eller vice versa. 

Författaren har strävat efter objektivitet i sina översättningar men det finns fortfarande utrymme för att 

den ursprungliga meningen med en intervjupersons svar försvinner vid översättningar eller helt enkelt 

tolkas fel.  

 

En annan källa till påverkan på arbetet är intervjuarens fördomar som baseras på livserfarenheter och 

vad denne har exponerats för tidigare (Saunders et al, 2009). Särskilt i detta fall är intervjuarens kunskap 

om triple net-avtal sen tidigare relevant. Intervjuarens fördomar reducerades genom diskussioner med 

handledaren.  

 

Även intervjupersonernas biases spelar roll och påverkar hur de tolkar och svarar på intervjufrågor 

(Saunders et al, 2009).  

 

Att intervjuerna gjordes online via videointervjuer påverkade troligtvis kommunikationen genom att 

göra det extra svårt att uppfatta varandras kroppsspråk och icke-verbala ledtrådar. Detsamma gäller med 

den verbala delen av kommunikationen där mikrofoner, högtalare och dylikt inte är ekvivalent med ett 

möte ansikte mot ansikte (Saunders et al, 2009). 

 

Hur intervjupersonen svarar på frågor och dess generella villighet att delta i intervjun kan påverkas av 

miljön där intervjun utförs (Saunders et al, 2009). I detta fall hölls videointervjuer, deltagarna får antas 

ha suttit antingen hemma eller på kontoret (vissa deltagare använde filter vilket gjorde det svårt att 
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avgöra exakt). Miljön kan förutsättas ha varit tillräckligt bra i antingen hemmet eller på kontoret för att 

tjäna som intervjumiljö.  

 

Anonymiteten kan för studien ha haft en positiv effekt på vilket information deltagarna valt att dela med 

sig av (Saunders et al, 2009). Därför anonymiserades studien. Åtminstone en intervjuperson svarade 

tämligen reserverat på samtliga frågor och ett par upplevdes dra nytta av anonymiteten och talade fritt.  

 

Intervjudeltagarnas förhandsinformation kunde påverka hur de förberedde sig på intervjuerna och hur 

mycket de exempelvis läste på innan sina intervjuer (Saunders et al, 2009). Alla intervjupersoner fick 

information om studiens syfte på förhand.   

 
 

6 Slutsats 

Att aktörer väljer att använda sig av triple net-avtal är för att de kan dra nytta av vissa fördelar. För 

hyresvärdens del är det stabila intäkter, ingen risk för kostnadsstegringar, att inte inneha någon 

förvaltningsorganisation samt att slippa finansiella risker. För hyresgästens del kan de fokusera på 

kärnverksamhet genom att frigöra kapital, de kan förvalta sin portfölj av lokaler bättre, de kan dra nytta 

av lägre grundhyra och lägre underhållskostnader samt mindre störningar på sin kärnverksamhet. Dessa 

fördelar kommer dock med utmaningar för båda parter i form av frågor kring hyresgästens 

underhållsförmåga, eftersatt eller rena underhållsskulder, problematik kring split incentives, juridisk 

osäkerhet, relationsdynamik, osäkerhet över ansvarsområden samt problem med 

redovisningsstandarder.  

 

För att hantera utmaningarna finns ett antal åtgärder som hyresvärdar och hyresgäster kan ta till. De kan 

föra en kontinuerlig dialog och fokusera på transparens vad gäller underhållsbehov t ex med hjälp av 

regelbundna besiktningar eller möten samt avtala om detta så att båda parter är med på det. De kan även 

betona transparens genom att dela med sig av underhållsplaner och uppdateringar av dem. För att synka 

sina incitament kan de skriva längre kontrakt eller återge hyresvärden ansvar över CAPEX under slutet 

av avtalsperioden. Avtalen kan göras extra tydliga med hjälp av gränsdragningslistor för att säkerställa 

ansvarsområden, även mer specifika situationer måste behandlas så som onormalt lite slitage eller vilket 

typ av CAPEX som en aktör ansvarar för.  

 

Generella rekommendationer för lagstiftare som vill underlätta för triple net-avtal är att skriva om 

hyreslagen för att vara bättre utformad till att tillåta triple net upplägget. Exempelvis dispositiviteten 

kan utökas så hyresgäster kan tillåtas utföra underhåll och dylikt i större utsträckning än nu. Att tvinga 

parterna vid ett triple net upplägg att ha minst en besiktning kan anses vara för kontrollerande men att 

ha det lagstiftat kan vara ett sätt att säkerställa att båda parter är med på sådana besiktningar samt 

motverka kapitalförstöring.  

 

För framtida forskning föreslås en liknande studie med fler deltagare inom fler branscher eller alternativt 

en liknande studie inom en typ av fastigheter t ex lager och logistik. Vad gäller kvantitativa studier hade 

det om möjligt varit intressant att se en jämförelse av kostnader mellan olika aktörer som sköter 

underhållet för liknande fastigheter med olika avtal, exempelvis en fallstudie på en hyresgäst om sköter 

underhåll för en butik och en hyresvärd som sköter det för en liknande butik.  Det vore också intressant 
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med en större studie som handlar om vilket aktör som sköter underhåll bäst i en mer generell syn och 

inte enbart i triple net sammanhang. Ytterligare ett perspektiv som vore intressant att undersöka är 

fastighetsägarnas och vilken strategi de har kring att äga och hyra.  
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Bilaga 1 – Intervjufrågor 

Hyresgäster 

 

Innan intervju: 

Presentera projektet, påminnelse om tid 

 

Letter of consent, påminnelse om anonymitet 

 

Fråga om ok för inspelning 

 

Personliga frågor/uppvärmning: 

Berätta om dig själv! Vad har du för roll och hur länge har du haft den? Berätta om koncept/projekt! 

 

Allmänna frågor: 

Berätta om användningen av triple net i er verksamhet/organisation. Berätta om fastigheten/-erna som 

använder triple net? När skrevs kontrakten, hur långa är dem? 

 

Vad är er motivation till att använda Triple-net hyresavtal? 

 

Vad har ni för förväntningar på användandet av Triple-net avtal? 

 

Företagsekonomi: 

Hur tänker ni kring investeringar t ex investeringar i energieffektivitet (solceller eller annat), har ni 

incitament kring detta? 

 

Hur hanterar ni ”split incentive”- problematik? (Förklara vad detta är eventuellt) 

 

Tycker ni att triple net påverkar era möjligheter för ”branding” i så fall hur? 

 

Underhåll: 

Eftersom man som hyresgäst har hand om underhåll och ombyggnadskostnader: vilka kompetenser 

måste ni ha inom organisationen eller inköpt externt för att kunna sköta detta?  

 

Vad är er strategi kring vilken kompetens man vill ha ”in house” vs att köpa in externt?  

 

Hur utför ni förvaltning och underhåll? Upprättar ni förvaltnings och/eller underhållsplaner? Vilken 

tidshorisont har ni på underhållsplaner med tanke på er avtalslängd? Hur säkerställer ni att det inte 

skapas en underhållsskuld? 

Hur går det med att koordinera underhålls eller ombyggnadsarbete med huvudsaklig verksamhet? 

Finns det några skillnader i koordination och utförande jämfört med ett vanligt avtal? 

 

Hur hanterar ni osäkerheterna med uppdelning av kostnader rent praktiskt? 
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Juridik: 

Hur förenligt tycker ni triple net är med gällande lag? Hur är ert förhållande till detta? 

 

Hur hanterar ni osäkerheterna med uppdelning av ansvarsområden? 

 

Tycker du ett triple net-avtal fungerar som en ”gentlemens agreement”? 

 

Relationer: 

Hur ser relationen med hyresvärden ut? Kan hyresavtalets form spela roll för detta och i så fall hur? 

 

Hur känner ni att ni behandlas av hyresvärden på grund av er storlek?  

Prioriterad/Bortprioriterad? Ökar triple net er möjlighet att själv påverka lokalerna och minska på 

effekten av att bli bortprioriterad? 

 

Hur ser kommunikationen kring uppföljning av kostnader/driftskostnader ut om det sker någon sådan? 

Hur effektiv tror ni den är? 

 

Trivs ni i era lokaler? Kan triple net öka trivseln? Har avtalstypen någon påverkan på er nöjdhet? 

 

Skulle ni beskriva er relation med hyresvärden som ett ekonomiskt samarbete/strategiskt samarbete? 

 

 

Hyresvärdar 

 

Innan intervju: 

Presentera projektet, påminnelse om tid 

 

Letter of consent, påminnelse om anonymitet 

 

Fråga om ok för inspelning 

 

Personliga frågor/uppvärmning: 

Berätta om dig själv! Vad har du för roll och hur länge har du haft den? Berätta om koncept/projekt! 

 

Allmänna frågor: 

Berätta om användningen av triple net i er verksamhet/organisation. Berätta om fastigheten/-erna som 

använder triple net? När skrevs kontrakten, hur långa är dem? 

 

Vad är er motivation till att använda Triple-net hyresavtal? 

 

Vad har ni för förväntningar på användandet av Triple-net avtal? 

 

Företagsekonomi: 
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Hur tänker ni kring investeringar t ex investeringar i energieffektivitet (solceller eller annat), har ni 

incitament kring detta? 

 

Hur hanterar ni ”split incentive”- problematik? (Förklara vad detta är eventuellt) 

 

Underhåll: 

Vad är er strategi kring vilken kompetens man vill ha ”in house” vs att köpa in externt?  

 

Hur hanterar ni osäkerheterna med uppdelning av kostnader rent praktiskt? 

 

Hur säkerställer ni att det inte skapas en underhållsskuld? 

 

Juridik: 

Hur förenligt tycker ni triple net är med gällande lag? Hur är ert förhållande till detta? 

 

Hur hanterar ni osäkerheterna med uppdelning av ansvarsområden? 

 

Tycker du ett triple net-avtal fungerar som en ”gentlemens agreement” 

 

Relationer: 

Hur ser relationen med hyresgäster ut? Kan hyresavtalets form spela roll för detta och i så fall hur? 

 

Hur resonerar ni angående storlek på hyresgäster?  

 

Hur ser kommunikationen kring uppföljning av kostnader/driftskostnader ut om det sker någon sådan? 

Hur effektiv tror ni den är? 

 

Vad är era upplevelser kring hyresgästers trivsel med tanke på triple net?  

 

Skulle ni beskriva er relation med hyresgästen som ett ekonomiskt samarbete/strategiskt samarbete? 

 

 


