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Objektshyra och kontraktshyra 
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Förstå  hyressättningsmodellerna 

Styr hur kontraktsgenerationen ska hyressättas. I Strifast finns följande 
hyressättningsmodeller 
 Objektshyra - används bl.a. vid lägenheter och även i normalfallet för 

garage och p-platser. Hyran anges på objektet. 
 Enkel kontraktshyra - används bl.a. vid lokaler samt då en p-plats har 

indexerad årshyra. Hyran anges på kontraktsgenerationen och blir 
därmed avtalsunik. 

 Sammansatt kontraktshyra - extra tillval i Strifast som möjliggör 
hängavtal för kontraktsgenerationen. Hängavtalen definieras med 
hjälp av avtalsunika delkontrakt. Hyran anges på delkontraktet. 

 
 

 

HYRESSÄTTNINGSMODELLERNA 

Hyressättnings-
modell 

Objektshyra 

Kontraktshyra 

Enkel 
kontraktshyra 

Sammansatt 
kontraktshyra 
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Förstå  hyressättningsmodellerna 

När en ny kontraktsgeneration skapas för ett objekt så anges 
vilken hyressättningsmodell som ska användas 
 objektshyra 
 enkel kontraktshyra 
 sammansatt kontraktshyra 
 
Det är möjligt att byta hyressättningsmodell för en kontrakts-
generation i efterhand men detta hör till ovanligheterna. 

VAL AV HYRESSÄTTNINGSMODELL 

Hyressättnings-
modell 

Objektshyra 

Kontraktshyra 

Enkel 
kontraktshyra 

Sammansatt 
kontraktshyra 
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Förstå  hyressättningsmodellerna 

För ett objekt kan en valfri uppsättning objektshyror specificeras. 
Detta görs för att kunna överblicka såväl framtida som historiska 
hyresändringar. 
 
Objektshyran ges en startperiod från vilken den ska gälla. Det är fullt 
möjligt att lägga in kommande/framtida hyresändringar. 
 
Fördelen med objektshyran är att den följer med objektet varför nya 
kontraktsgenerationer kan skapas utan att du behöver tänka på 
hyressättningen. 

OBJEKTSHYRA 

200701 
41 679 kr 

200801 
42 846 kr 

200901 
43 874 kr 

201001 
44 532 kr 

201101 
45 333 kr 

201201 
46 467 kr 
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Förstå  hyressättningsmodellerna 

När hyressättningen skiljer åt mellan avtalen så kan inte 
längre objektshyran användas. Hyran måste då anges på 
kontraktsgenerationen. Detta har vi i Strifast valt att kalla 
kontraktshyra.  
 
Kontraktshyran kan antingen vara enkel eller 
sammansatt. 

KONTRAKTSHYRA 

Kontraktshyra 

Enkel kontraktshyra 

Sammansatt 
kontraktshyra 
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Förstå  hyressättningsmodellerna 

Den enkla kontraktshyran kan antingen vara med eller 
utan indexreglering. 
 
Om hyran ska indexeras så anges vilken indextabell 
som ska användas.  
 
Se mer om index i avsnitt 3. 

ENKEL KONTRAKTSHYRA 
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Förstå  hyressättningsmodellerna 

Sammansatt kontraktshyra är ett 
extra tillval i Strifast som gör det 
möjligt att haka på hängavtal på 
kontraktsgenerationen. 
 
Hängavtalen definieras med hjälp 
av avtalsunika delkontrakt som i sin 
tur kan delas upp i delkontraktsytor.   

SAMMANSATT KONTRAKTSHYRA 
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Förstå tillägg 

Objekts- och kontraktstillägg samt tilläggskoder 
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Förstå  tillägg 

Tillägg används för att hantera allt ifrån avgifter, el, vatten, 
fastighetsskatt, hyresrabatter  till retroaktiv hyra, dröjsmålsränta 
och restreglering. 
 
De flesta tilläggen skapar du på egen hand men tillägg kan även 
tillkomma via rutiner som körs i Strifast, t.ex. dröjsmålsränta och 
retroaktiv hyra. 
 
Tilläggen kan även importeras från externa system via 
importmodulen i Strifast.  

TILLÄGG 
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Förstå  tillägg 

Ett tillägg kan antingen vara ett objekts- eller ett 
kontraktstillägg. 
 
Ett objektstillägg (OT) hänger alltid med objektet utan 
hänsyn till kontraktsgeneration. 
 
Ett kontraktstillägg (KT) däremot är avtalsunikt och gäller 
bara för den aktuella kontraktsgenerationen.  
 

OBJEKTS- OCH KONTRAKTSTILLÄGG 

O
b

je
kt

 

Objektstillägg  

Objektstillägg  

Kontraktsgeneration 1 Kontraktstillägg 

Kontraktsgeneration 2 

Kontraktstillägg 

Kontraktstillägg 
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Förstå  tillägg 

Tilläggen kategoriseras med hjälp av tilläggskoder. Syftet är att 
underlätta det dagliga arbetet i Strifast.  
 
Tilläggskoden styr 
 typ av beräkning 
 prissättning 
 om tillägg baserade på tilläggskoden ska ingå i grundhyran på 

hyresfakturan 
 hur presentationen ska göras i rapporter 
 kontering  
  

TILLÄGGSKOD 
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Förstå  tillägg 

Strifast erbjuder följande beräkningstyper 
 pris/yta  
 pris/bränsledebiterbar yta 
 pris/månad  
 pris/år 
 artikel 
 andel av fördelningsvärde (8 olika) 
 index 

 
Vid tilläggskoder som baseras på andel av fördelningsvärde så anges en andel 
på tilläggen istället för ett pris. Det aktuella fördelningsvärdet hämtas från 
fastighetens tilläggsvärden. 
 
 

TILLÄGGSKODENS BERÄKNINGSTYP 

» Vid ytbaserade tillägg så används objektets ytor 

» Vid tillägg baserade på andel av fördelningsvärde så används 
fastighetens tilläggsvärden. Detta är ett mycket effektivt sätt 
att administrera tilläggen på. 



            Programhjälp från Stringenta 

Kom igång med hyressättningen i Strifast 
            

Förstå  tillägg 

Det är viktigt att tänka till vid valet av prissättning  på tilläggskoden 
för att underlätta det löpande arbetet 
 
Vid ”ej prissatta” tilläggskoder så anges priset på varje enskilt tillägg 
som skapas. Detta lämpar sig för tillägg som är unika. 
 
Vid tillägg som har en gemensam prissättning så används istället 
prissatta tilläggskoder. 
 
Om prissättningen görs på fastigheten så används fastighetens 
tilläggsvärden. 

TILLÄGGSKODENS PRISSÄTTNING 
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Förstå index 

Indextabeller, indexerade avtal och tillägg m.m. 
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Förstå  index 

För att hyresvärden ska få kompensation för inflationen brukar lokalhyrorna ofta 
räknas upp eller ner med utgångspunkt från förändringar av Konsumentprisindex 
(KPI). 
 
När ett lokalhyresavtal tecknas kommer båda parterna överens om ett basindex som 
hyran ska bindas till. Efter ett år jämförs basindex med det nya KPI-indexet och med 
samma förhållande justeras hyran upp eller ner. 
 
Strifast kan hantera indexreglering för 
 Enkel kontraktshyra 
 Delkontrakt (vid sammansatt kontraktshyra) 
 Objekts- och kontraktstillägg 

 
 
 

 

INDEXERADE AVTAL OCH TILLÄGG 
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Förstå  index 

Huvudregeln är att hyran ska vara bestämd till beloppet i hyresavtalet. Som en följd av 
detta får hyran som utgångspunkt inte indexregleras. 
 
Undantag från förbudet mot indexreglerad hyra kan göras när hyresavtalet ingås på 
bestämd tid och den tid som avtalet ska gälla har bestämts till minst tre år. 
 
Om avtalet löper på mer än tre år kan alltså hyran knytas till en indexklausul vilket 
innebär att hyresbeloppet kommer att variera under den tid som hyresavtalet löper. 
Hyran kan vara helt eller delvis indexerad.  
 
Ett hyresvillkor som i strid mot detta knyter beräkningen av hyran till en indexklausul 
är ogiltigt. 

 

HUVUDREGEL 
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Förstå  index 

En indexerad hyra bestäms i relation till ett visst index, vanligen KPI 
för oktober. I Strifast registreras indexserierna i så kallade index-
tabeller. Viktigt att notera är att du kan lägga upp egna tabeller. 
 
Basåret är utgångspunkterna för de jämförelser som görs i 
indextabellen. Index för övriga år bestäms genom att en 
förändringsfaktor i förhållande till basåret räknas ut för respektive 
år.  
 
Index för varje år är förändringsfaktorn multiplicerat med 100. 

 

INDEXTABELL 

Exempel  Vi har ett avtal som skrevs 2007 och som idag har 2011 som gällande indexår. 
 
Index för 2007 är 293,85 och för 2011 är indexvärdet 313,42. Ändringen i antalet enheter, den 
s.k. förändringsfaktorn, beräknas genom att ta reda på skillnaden mellan indexvärdena   
    313,42 – 293,85  =  19,57 
 
Den procentuella ändringen bestäms genom att sätta förändringsfaktorn i förhållande till 
avtalsåret och multiplicera värdet med 100. 
    (19,57 / 293,85) x 100  =  6,66% 
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Förstå  index 

De grundläggande indexuppgifterna för ett indexerat avtal är 
 indextabell 
 avtalsår 
 gällande indexår 
 bashyra 
 andel av bashyra 

 
Utöver dessa uppgifter så kan även avtalsuppgifterna anpassas med hjälp 
av sättningarna 
 procentuell avrundning 
 höjning under 3 enheter 
 dölj index på hyresfaktura 
 
 

 

INDEXUPPGIFTER 
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Avtalsåret kan men behöver inte vara året då indexavtalet tecknades. En grundregel vid oktoberindex 
brukar vara att för avtal tecknade före juni används det föregående året som avtalsår. För avtal som 
tecknas under den andra halvan av året så används  det innevarande året som avtalsår. 
 
Gällande indexår är det år en ändring senast genomförts. Gällande indexår uppdateras i regel en gång 
om året för nyskrivna avtal.  
 
Det förekommer avtal där förändringen måste vara minst 3 enheter för att index ska omräknas, d.v.s. 
att det gällande indexåret ska uppdateras.  Detta regleras med sättningen Höjning under 3 enheter. 
Du kan tvinga på en ändring manuellt men görs indexändringen via hyresändringsfunktionen så 
utvärderas denna sättning. 
 
 

 

INDEXUPPGIFTER 
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Enligt vissa avtal ska inte hela bashyran indexeras. Detta regleras med 
sättningen Andel av bashyra (%). 
 
I dagsläget är det ovanligt att nyskrivna avtal ska avrundas procentuellt. 
Däremot så förekommer det befintliga avtal där procentuell avrundning 
tillämpas enligt 
 Typ 1 - Avrundning av procenttalet enligt gängse avrundningsregler. 

Exempel: 4,49% avrundas till 4% och 4,50% avrundas även det till 4%.  
 Typ 2 - Avrundning av procenttalet enligt specialregel.  

Exempel: 4,49% avrundas till 4,5 som i sin tur avrundas till 5% och 4,51 
avrundas även det till 4,5% som avrundas uppåt till 5%.  

 
 

 

INDEXUPPGIFTER 
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Förstå  index 

De indexerade avtalen uppdateras inte automatiskt utan detta görs på 
din begäran. Till din hjälp finns funktionen Hyresändring. 
 
För avtal med oktoberindex så genomförs i regel hyresändringen i 
början av december innan fakturaunderlaget skapas för kommande 
månad eller kvartal. 
 
Hyresändringsrutinen uppdaterar det gällande indexåret för aktuella 
avtal och tillägg.  
 
Om ett gällande indexår för ett avtal som ingått i hyresändringen inte 
ändrats så beror detta på att avtalet inte ska höjas under 3 enheter. 
 

 

INDEXÄNDRING 
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Tack för visat intresse  du har nu förhoppningsvis en grundläggande förståelse för hyressättningen 

Behöver du mer ingående hjälp så rekommenderar vi varmt vår 
uppskattade webbutbildning.  
 
 Allt som behövs är en fast telefon, eller ett headset till datorn 

om flera uppkopplade datorer deltar. 
 Det är lämpligt att köra ca 1 - 2 timmar per utbildningspass. 
 Vi hanterar upp till 5 samtidiga deltagare som sitter vid sin 

egen dator och tar del av utbildning.  
 
Kunskap är färskvara, det man lärt sig men inte använt inom 1 
vecka glöms alltför lätt bort. 
 


