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 Sammanfattning 
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Examensarbete nummer 173 
Handledare Professor Hans Lind 
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kontraktslängder 
 
Denna studie undersöker hur statliga myndigheter är som hyresgäster på den svenska 
lokalhyresmarknaden. I studien analyseras myndigheternas hyreskontraktslängder samt den faktiska 
hyresperioden för respektive lokal. Därutöver utreds hur respektive myndighet hanterar sin 
lokalförsörjning både organisatoriskt och strategiskt. För att få en tillförlitlig perception om dagens 
situation har såväl historisk utveckling samt rådande trender och framtidsutsikter i den statliga 
lokalförsörjningen beaktats. 
 
Tidigare forskning kring myndigheters lokalhyrestider är begränsad, således är förhoppningen att 
denna studie ska bringa klarhet i detta. Vidare ämnar studiens syfte till att klargöra statliga 
myndigheters strategi gällande lokalförsörjning.  
 
Studien bygger på en kvalitativ del vilken innefattar intervjuer med fem statliga myndigheter. Dessa 
myndigheter är personalintensiva och har en sådan verksamhet som nyttjar en stor andel kontorsyta. 
Utöver den kvalitativa delen har en kvantitativ studie genomförts där myndigheternas hyreskontrakt 
analyserats, både historiska och nuvarande. 
 
Lokalförsörjning är inte statliga institutioners kärnverksamhet, detta har gjort att en vanlig 
uppfattning är att institutionerna inte prioreterar sin hyressituation. Denna studie visar att 
hyressituationen haft en sekundär roll men att myndigheterna idag fått kontroll eller arbetar med att 
få kontroll över sin hyressituation.    
 
Statliga myndigheter sitter kvar markant längre än de skriver hyreskontrakt på. En tendens är att de 
kortat ner sina kontraktslängder samtidigt som de sitter kvar längre i sina lokaler. Vid omlokalisering 
av en myndighet uppstår stora flyttkostnader detta medför att en myndighet hellre stannar kvar i sina 
lokaler än genomför en flytt. Vid ändrade förhållanden av hyressituationen föredras en anpassning av 
den befintliga lokalen framför en omlokalisering.  
 
Myndigheter som analyserats är Arbetsförmedlingen, Domstolsverket, Försäkringskassan, Polisen 
samt Skatteverket. 
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 Abstract 
  
Title: Government Authorities in the Real Estate market 
Authors Philip Löchen and Ludvig Samuelsson 
Department Department of Real Estate and Construction Management  
Thesis number 173 
Tutor Professor Hans Lind 
Keywords Real Estate, government authorities, tenant, relocation 
 
This study examines how government authorities behave as tenants in the Swedish rental market. 
The study analyses the authorities’ rental contract lengths and the actual rental period for each of the 
subject premises. In addition, the study investigates how each authority handles its premises, both 
organisationally and strategically. To get an accurate perception of the current situation, historical 
and current trends and future prospects of premises have been taken into account. 
 
As previous research of authorities’ rental periods is limited; this study aspires to bring clarity to the 
subject. Further, the purpose of the study is to clarify the government authorities’ policies and 
strategies regarding their premises rentals. 
 
The study is based on one qualitative part which includes interviews with five government 
authorities. These authorities are labour-intensive with businesses using large proportions of office 
space. In addition to the qualitative part, a quantitative study has been carried out, regarding 
historical and current government leases, followed by an analysis. 
 
Premises are not the core business of the Government institutions, which has led to a widespread 
belief that institutions are not prioritising their rental situation. This study shows that the rental 
situations historically have had a secondary role, but that authorities today have good control, or 
working to gain control of their rental situation. 
 
Government authorities are still occupying the premises significantly longer than the lease length 
they originally sign for. One tendency is that they have shortened their contract lengths, but stay 
longer in their facilities. A relocation of an authority is associated with major moving-costs, which is 
why Government authorities tend to occupy their existing premises instead of moving. The 
authorities prefer tenant improvements (TI’s) in their actual premises before relocation. 
 
Analyzed authorities are the Public Employment Service, the National Courts Administration, the 
Social Insurance Agency, the Police and the Tax Agency. 
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Förord 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Sveriges största hyresgäst är svenska staten. Statens hyresinnehav varierar brett och omfattar allt från 
servicekontor till flyghangarer och militärverkstäder. Många fastigheter är unika för speciella ändamål 
såsom de som nyttjas av Försvaret eller Kriminalvårdsverket men det finns även statliga institutioner 
som nyttjar generella kontorslokaler. 
 
Denna studie ämnar undersöka och presentera hur statliga myndigheter med stor andel kontorsyta 
bedriver sin lokalförsörjning. Att ha en fungerande och effektiv lokalförsörjning är essentiellt för 
statliga myndigheter. Lokalkostnaden utgör en stor utgift för myndigheterna och är i snitt cirka 10 
procent av det total budgetanslaget. 
 
Sveriges statliga myndigheters totala lokalkostnader uppgick 2008 till 20 miljarder kronor. Den totala 
förhyrda ytan uppgick samma år till 13 miljoner kvadratmeter. Den totala lokalkostnaden har ökat 
markant under de senaste 15 åren, något som kan förklaras av både stigande hyror men även ökning 
av förhyrd area. Under tioårsperioden 2000 och 2010 ökade lokalkostnaderna med drygt 35 procent 
eller 5 miljarder kronor. Under samma period var inflationstakten, mätt som KPI, 17 procent.1 Drygt 
hälften av de lokaler myndigheterna nyttjar hyrs av icke-statliga fastighetsägare och den andelen har 
stadigt ökat sedan fastighetsreformen genomfördes 1993. Endast en tredjedel av ytan hyrs av statliga 
fastighetsägare (Vasakronan exkluderat). 2 

1.2 Syfte och målgrupp 
Uppsatsen är skriven för forskare och studenter inom bygg-och fastighetsekonomi samt för 
fastighetsbolag. Den väntas även vara intressant för personer verksamma inom fastighetsekonomiska 
positioner på offentliga institutioner men även för t.ex. asset managers på fastighetsföretag och 
fastighetskonsulter som vill se hur statliga myndigheter är som hyresgäst. En förhoppning är att 
uppsatsen ska väcka intresse samt skapa diskussioner om hur myndigheter hanterar 
lokalförsörjningen och om det finns utrymme att förbättra den. 
 
Vid fastighetsvärdering är de gällande hyresavtalen som är knutna till fastigheten viktiga. Om 
myndigheter är en god hyresgäst är det lätt att anta att långa avtal är att föredra. Därför kommer 
denna studie undersöka hur långa hyresavtal myndigheterna skriver.  
 

                                                 
1 Socialdepartementet (2011) 

2 Ekonomistyrningsverket (2006) 
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På grund av regelverk som kommer behandlas senare i denna studie får myndigheterna högst skriva 
hyresavtal på sex år utan regeringens godkännande.3 Betyder detta att myndigheterna vanligtvis 
skriver hyresavtal som är maximalt sex år? Detta leder vidare till att det kan vara intressant att göra en 
undersökning där hyreskontraktslängderna jämförs mot den faktiska tiden som myndigheterna hyr 
lokaler, alltså hur länge myndigheterna sitter i sina lokaler.  
 
Korrelationen mellan fastighetsvärdet och hyresavtalen samt regelverket kring myndigheternas 
hyresavtal gör att två frågeställningar kommer undersökas i denna studie. Dessa är: 
 
Vad är kontraktslängderna när myndigheter skriver hyresavtal? 
 
Hur länge sitter myndigheterna i sina lokaler?  

1.3 Avgränsning 
Denna uppsats innehåller endast empiriska undersökningar från den svenska fastighetsmarknaden. 
Teorin kan dock utbreda sig på ett mer internationellt plan men kommer att belysa sådant som är 
aktuellt även i Sverige. Undersökningen kommer endast omfatta personalintensiva statliga 
myndigheter som till största del nyttjar generella kontroslokaler, lokaler som det finns en fungerande 
fri marknad för. Denna bedömning grundar sig på att myndigheter med krav på specialfastigheter, 
såsom Försvarsmakten och Kriminalvården, nyttjar fastighetsobjekt som är synnerligen unika och 
kan kräva både specifika hyresvärdar och hyresavtal. Denna undersökning tar således inte hänsyn till 
dessa lokaler. 
 
Undersökta myndigheter är Arbetsförmedlingen, Domstolsverket, Försäkringskassan, Polisen samt 
Skatteverket. 

1.4 Disposition 
Uppsatsens disposition är enligt följande: 

Inledning och syfte 

Denna del avser presentera arbetets problemformulering, dess explicita frågeställningar samt vilka 
avgränsningar som gjorts. 

Metod 

Arbetets forskningsmetod samt vetenskapliga förhållningssätt presenteras här med avseende på 
arbetets problematik och syfte. 

                                                 
3 Notisum.se (2012) 
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Teori 

Ingår i litteraturstudien och avser beröra historiken bakom dagens situation och de teoretiska 
koncept som krävs för arbetets vidare förståelse. 

Fallstudier 

I den här delen kommer genomförandet presenteras med avseende på använda metoder i 
metodkapitlet. 

Kvantitativ kontraktsstudie 

Bearbetning och undersökande av hyreskontraktsdatabasen. 

Analys 

Resultat, slutsats samt tips om vad en fastighetsägareska ha i åtanke vid statliga hyresgäster. 

Sammanfattning och diskussion 

Diskussion kring resultat och förslag till fortsatta studier. 
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2 Metod 

2.1 Val av metod 
I vetenskapen delas forskning generellt upp i två olika filosofier; positivism och hermeneutik. 
Positivismen är anknuten till den naturvetenskapliga forskningen och presenterar således gärna 
matematiska och fysiska formler och fenomen. En positivistisk undersökning skulle kunna vara en 
beskrivning med teknisk inriktning såsom en motors kraft eller lagen om gravitation.4 En forskning 
som Newtons lagar innehåller precisa studier med experiment och matematiska bevis. Det finns 
således en förklaring till exakt prövade tester. En positivistisk undersökning kräver generellt en 
mängd olika studier som ger validitet till forskningen. Forskningen bör även kunna göras om och 
leda till exakt eller nästan samma resultat. När detta efterfrågas bör en kvantitativ studie tillämpas 
vilket innebär att forskaren gör en mängd mer opersonliga undersökningar enligt ett strikt 
standardiserat schema.5 Ett exempel på ett sådant förfarande är t ex opinionsundersökningar inom 
politiken där ett bestämt antal personer frågas ut om vilket parti de skulle rösta på om det var val 
idag. Forskaren/undersökaren gör sedan en analys utifrån det hur det skulle se ut över hela 
befolkningen.  
 
Motsatsen till ovan nämnda filosofi är den mer samhällsvetenskapliga hermeneutiken. En sådan 
undersökning grundar sig mer på samhällsvetenskapliga grunder såsom beteenden och situationer. 
Undersökningens analys är generellt inte matematisk eller statistisk utan innehåller ofta individuella 
uppdelningar från fall till fall. Grunden till forskningsidealet härstammar från ett förkastande av 
positivismen med motiveringen att samhället inte styrs av generella lagar eller någon 
allmänvetenskaplig historievetenskap.6 Många gånger kan kvalitativa och kvantitativa studier 
komplettera varandra för att ger en mer heltäckande forskning.  
 
Frågeställningen till denna studie innehåller såväl kvantitativ data som bedömningar om olika 
myndigheters visioner och framtidsmål. Bedömningen är därför att både en kvantitativ och kvalitativ 
forskningsansats är lämplig. Motiveringen är att eftersom studien ska titta på statliga institutioner 
med olika förutsättningar och verksamhetsmål bedöms både en kvalitativ och kvantitativ ansats vara 
nödvändiga för att differentiera myndigheterna. 

2.2 Datainsamling 
Underliggande data till denna studie är insamlad från Ekonomistyrningsverkets kontraktsdatabas, 
akademiska artiklar, årsredovisningar, tidigare examensarbeten och tidningar samt personliga 

                                                 
4 Andersson (1979) 

5 Bryman (2004) 

6 Andersson (1979) 
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intervjuer. De akademiska artiklarna är hämtade från etablerade databaser med ett mycket brett 
utbud såsom SSRN och Business Source Premier. Datasökningens mål var att hitta teorier som lade 
grund till den empiriska analysen och senare till själva analysen.  

2.2.1 ESV databas 
Den största delen av studiens kvantitativa data innehållandes information om myndigheternas 
hyreskontrakt är hämtat ur Ekonomistyrningsverkets (ESV) kontrakt och användarregister (KAR). 
Databasen innehåller över tjugofemtusen enskilda kontrakt, varav studiens berörda myndigheter 
utgör nästan åttatusen av dessa. 
 
ESV är organiserat under Finansdepartementet och kontrollerar statens ekonomi och utvecklar 
ekonomistyrningen för de statliga myndigheterna. Dessutom samlar ESV in och tillhandlahåller 
uppgifter om statens lokalförsörjning samt lämnar yttranden om sådana hyresavtal som kräver 
regeringens medgivande.7 
 
I KAR upptäcktes att åren 1995 och 1996 innehöll fel för vissa myndigheter varför dessa år inte har 
adekvat data i några redovisade resultat. Detta har dock inte påverkat resultatet i sin helhet.  

2.2.2 Intervjustudier 
Studien innefattar intervjuer med ett urval av olika statliga myndigheter. Myndigheterna ska vara 
personalintensiva och till största del nyttja generella kontorslokaler. Intervjustrukturen är lika för de 
olika myndigheterna för att ge ett rättvist resultat.  
 
Respondenterna till studien ska vara personer på positioner där de är väl insatta i den aktuella 
myndighetens lokalförsörjning. De bör också veta tillvägagångssätt och i bästa fall själva varit aktiva i 
hyresförhandlingar och kontraktskrivande av hyresavtal. Vid sökandet av respondenter har målet 
varit att få träffa lokalansvariga på riksnivå i respektive myndighet. Som ytterligare stöd och för att få 
en bredare bild av detta ämne har två konsultbolag inom fastighetsbranschen intervjuats. 
Respondenterna på respektive konsultfirma har varit specialiserade inom hyresgästrådgivning mot 
offentlig verksamhet. 

2.2.3 Bearbetning av material 
Varje intervju har genomförts av två intervjuare. Bägge antecknar så mycket som möjligt av vad 
respondenter berättar samt frågar följdfrågor vid direkta osäkerheter. Första steget efter en 
genomförd intervju är sedan att sammanställa vad som sagts och vilka slutsatser som kunde fattas 
utifrån de förutbestämda huvudfrågeställningarna. Den sammanställningen får den aktuella 
respondenten direkt ta del av och kommentera. Vid sådana tillfällen kan även följdfrågor inkluderas 
som intervjuarna upptäckt under den senare sammanställningen. Syftet med detta tillvägagångssätt att 
säkerhetsställa att allt var korrekt uppfattat. Respondenten får sedan även ta del av bearbetat material 

 
7 ESV.se (2012) 



 

i empiri och analys för att så mycket som möjligt säkerhetsställa att analysen inte innehåller 
missförstånd om den aktuella myndighetens situation. 
 
Det teoretiska underlaget hämtas från olika källor och bearbetas kritiskt med jämförelser dem 
emellan. Den utvalda teorin sammankopplas sedan med intervjuerna för att få ett samband. På 
samma sätt görs ett sammankopplande med bearbetningen och analysen av den kvantitativa material 
som fåtts av hyreskontrakten. Detta leder sedan till ett analytiskt förfarande med både intervjuer, 
kvantitativ data och teoretiskt material som grund. 
 
Databehandlingen och räkneoperationer av kontraktsdatabasen har främst utförts i MS Office Excel. 
Funktioner såsom pivottabeller och enklare VBA-programmering har främst används i bearbetning 
och analys av de 7473 kontrakt som härrör från studiens undersökta myndigheter. Denna process har 
varit tämligen tidskrävande och utmanande. 

2.3 Metodkritik 
Som tidigare nämnt bör mer matematiska studier inte vara kvalitativa utan kvantitativa. Detta beror 
mycket på att studien ska kunna göras igen och leda till samma resultat samt ge ett opersonligt 
resultat. Risken är stor att en kvalitativ undersökning innehåller undersökarens egna reflektioner 
vilket gör studien mer osäker.8 Då denna studie innehåller en granskning och bearbetning av 
hyreskontrakt samt myndigheters årsredovisningar, skulle det kunna vara lämpligt att säkerhetsställa 
att alla undersökts på exakt samma villkor med en kvantitativ standard. Valet av att låta intervjun vara 
ostrukturerad kan riskera att respondentens svar påverkar frågeställningens ursprungliga mening men 
fördelen är att det finns möjligheter att finna ytterligare intressanta aspekter. 
 
Studiens kvantitativa analys utgörs till största del av kontraktsdatabasen innehållande myndigheternas 
hyreskontrakt. Detta underlag är komplext vilken har inneburit avancerade villkor, argument, 
parametrar och kommandon för att utföra adekvata räkneoperationer. Detta har medfört att vissa 
parametrar ej kunde beaktats i ett fåtal fall. 

                                                 
8 Bryman (2004) 
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3 Teori 

3.1 Regelverk 
3.1.1 Lagen om offentlig upphandling SFS 2007:1030 
Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar all offentlig upphandling i Sverige. LOU baseras på 
ett antal direktiv från EU och kom till 1993 som en följd av implementeringen av EG-rätten. 
Utgångpunkten med lagen som omfattar kommuner, landsting, statliga myndigheter och 
offentligägda bolag är att de offentliga instanserna på bästa sätt ska använda de allmänna medlen 
genom att uppsöka och dra nytta av konkurrensen på marknaden. Samtidigt syftar lagen till att ge 
leverantörerna möjlighet att konkurrera på lika villkor. Undantag från lagen är bland annat kontrakt 
som gäller hyresrätt, förvärv av fastighet och tomträtt. Detta medför att statliga myndigheter har 
frihet och möjlighet att själva välja sina lokaler.9 

3.1.2 Regelverk vid statliga myndigheters lokalförsörjning 
De statliga myndigheterna har sedan reformen 1993 en stor frihet att själva bestämma över sin 
lokalförsörjning inom ramen för de ekonomiska resurser myndigheten tilldelats. Det innebär också 
att myndigheterna har ett eget ansvar att lösa lokalförsörjning, dvs. det är inte någon annan 
myndighet eller statlig institutions ansvar att anvisa om lämpliga lokaler. Inte heller ger regeringen 
direktiv om vilka lokaler en myndighet ska nyttja. Förordning (1993:528) om statliga myndigheters 
lokalförsörjning beskriver myndighetens ansvar och befogenheter inom detta område. Vid tecknande 
av hyreskontrakt har myndigheten vissa restriktioner att följa såsom att kontrakten maximalt får ha 
en löptid på sex år. Om en längre löptid anses nödvändig krävs regeringens medgivande. För 
högskolor och universitet gäller samma regler, med den maximala löptiden tio år.10 
 
Premissen för denna ordning är att det ska leda till ökad effektivitet och kostnadsbesparing eftersom 
myndighet och dess ledning antas ha största kännedom om verksamhetens behov. Därav får de 
avgöra hur de tilldelade ekonomiska resurserna ska användas. Lokalutnyttjandet är att betrakta som 
en kostnadspost eller insatsvara som används i ”produktionen” av myndighets verksamhet. Kan 
myndigheten lägga en mindre andel av de tillgängliga resurserna på lokalutnyttjande har man 
möjlighet att lägga mer på sin kärnverksamhet.11 
 
Målet med lokalförsörjningen är således att den ska vara så effektiv som möjligt. Myndigheterna ska 
till så låg kostnad som möjligt hålla sig till lokaler som är ändamålsenliga för verksamheten. Eftersom 
en betydande del av statens konsumtion är kostnaden för lokalhyra är det motiverat att 

                                                 
9 Notisum.se (2012) 

10 Ibid. 

11 Socialdepartementet (2011) 
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myndigheterna inte nyttjar lokaler som är oekonomiskt försvarbart eller mer kostnadsintensivt än 
nödvändigt för att uppnå verksamhetens mål.12 
 
Då de myndigheter som denna studie undersökt bedriver verksamhet som huvudsakligen erfordrar 
vanliga kontorslokaler, för vilket det finns en etablerad och välfungerande sekundärmarknad. Detta 
innebär att dessa myndigheter har en reell möjlighet att lösa lokalförsörjningen och fritt bestämma 
om, inom de givna ekonomiska ramarna, lokalisering, hyresperiod, lokalstandard. 

3.2 Reformen 1993 
Den nuvarande lokalförsörjningsordningen beslutade regeringen om 1992 och började gälla per 
årsskiftet 1993. Reformen innebar ett slut på statens lokalförsörjningsmonopol och ett ökat eget 
ansvar och befogenheter rörande lokalförsörjningen tilldelades myndigheterna. Statens 
lokalförsörjningsmonopol hade tidigare förvaltats av Byggnadsstyrelsen, en institution som samtidigt 
avskaffades och en åtskillnad gjordes mellan nyttjande och förvaltande av lokaler och fastigheter. 
Reformen var ett led i den förändrade synen på budgetprocessen där mål- och resultatstyrningen nu 
stod i fokus. Ökad effektivitet och ekonomiska incitament var några andra motiv bakom reformen 
vilket resulterade i att lokalfrågan delegerades ner på myndighetsnivå.13 
 
Andra motiv bakom reformen var att ge en mer transparant bild av mark- och lokalkostnaderna i 
statens budget, att bedriva fastighetsförvaltningen på marknadens villkor med marknadsmässiga 
avkastningskrav samt en renodling av statens ägarroll.14 
 
Resultatet av reformen gjorde att Byggnadsstyrelsen avskaffades. Byggnadsstyrelsen bildades 1918 
och hade till uppgift att erbjuda lokaler och tjänster inom lokalförsörjning, fastighetsförvaltning och 
byggproduktion samt förvalta statliga fastigheter och vara regeringens sakkunniga i lokalfrågor. 
Vidare ansvarade och bestämde Byggnadsstyrelsen myndigheternas lokalbehov och hur de kunde 
tillfredsställas.15  
 
Byggnadsstyrelsens avvecklande ledde till bildandet av fyra nya statliga institutioner som blev 
tilldelade Byggnadsstyrelsens uppgifter och delverksamheter. Vasakronan, Akademiska hus och 
Statens fastighetsverk övertog lokalerna och förvaltningen medan Statens Lokalförsörjningsverk 
agerade stabsorgan till regeringen och genomföra utredningar i fastighetsfrågor.16 
 

                                                 
12 Socialdepartementet (2011) 

13 Ekonomistyrningsverket (2006) 

14 Finansdepartementet (2002) 

15 Lestander, Ronvall (2002) 

16 Ibid. 
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Bild 1: Schematisk bild över Byggnadsstyrelsens avvecklande., Lestander, Ronvall (2002). 
 
Efter reformen 1993 har institutionerna förändrats och ansvarsområden förflyttats. Idag är det 
Ekonomistyrningsverket (ESV) som övertagit Lokalförsörjningsverket uppgifter att ge rådgivning 
och stöd till regeringen och myndigheter om lokalfrågor. Dessutom lämnar ESV underlag för pris-, 
hyres- och löneomräkning i budgetprocessen.17 

3.3 Litteraturstudie 
Inom området statliga myndigheter som hyresgäster finns en del studier gjorda. Statliga myndigheter på 
lokalhyresmarknaden har undersökt om statliga myndigheter får hyresrabatt vid hyresförhandlingar med 
sina hyresvärdar.18 I studien Beslutsprocesser och regelverk undersöks hur myndigheter går till väga när de 
lokaliseras, vilka beslutsvägarna är samt vilka preferenser myndigheterna har gällande lokalerna.19  
 

                                                 
17 Andersson, B (2012) 

18 Benndorf, Ivansson (2003) 

19 Lestander, Ronvall (2004) 
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Myndigheternas anslag bestäms av regeringen men det är Finansdepartementet som tillhandahåller 
underlaget för hur stort anslaget skall vara, genom ett prisomräkningssystem bestäms det nya 
anslaget.20  
 
1993 genomfördes en stor reform vilken innebar att Byggnadsstyrelsen som fram till dess haft hand 
om alla statens fastigheter upplöstes och delades upp i flera bolag, Statens fastighetsverk, 
Vasakronan, Akademiska hus och Lokalförsörjningsverket.21 
 
Med nuvarande system ser myndigheterna vad den verkliga kostnaden är för mark och lokaler vilket 
tidigare var ett problem då en effektivisering av lokaler eller en kostnadsbesparing av utgifter på 
lokalerna inte påverkade myndighetens ekonomi.22 
 
Det finns ändå nackdelar med dagens system. Lokaler och underhåll inte är myndighetens 
kärnverksamhet kan det uppstå situationer där lokalfrågorna får en underordnad roll vilket gör att 
kontrollen av fastigheterna samt underhållet hamnar i skymundan.23  
 
1998 kom förslag från stadskontoret att myndigheter ska redovisa lokalkostnader per anställd samt 
hur stor yta myndigheterna använderer anställd. Detta ska finnas i myndigheternas årsredovisningar, 
på det sättet är det enklare att se vilka lokalbehoven är samt om myndigheterna använder sina lokaler 
effektivt. Vad det gäller kontorsbyggnader var förslaget att en riktlinje på 26 kvm/anställd.24 
 
Vad gäller effektiv lokalanvändning sitter idag många privata företag i öppna planlösningar medan 
myndigheterna i stor utsträckning sitter kvar i cellkontor. På senare tid har efterfrågan på öppna ytor 
även nått myndigheterna, när nylokalisering sker vill myndigheterna ofta ha mer öppna 
kontorslandskap.25 
 
Statliga hyresgäster ses som goda hyresgäster då hyresvärden kan vara säker på att få in hyran under 
hyresperioden eftersom risken för konkurs i praktiken är obefintlig. Dessutom hyr myndigheterna 
ofta stora ytor vilket gör att underhållskostnaden är lägre för hyresvärden än om flera hyresgäster 
skulle hyra samma yta.26 
 

                                                 
20 Benndorf, Ivansson (2003) 

21 Ibid. 

22 Ibid. 

23 Ibid. 

24 Ibid. 

25 Ibid. 

26 Ibid. 
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Vidare är investeringskostnaden är lägre då lokalerna inte behöver vara lika estetiskt tilltalande som 
för företag där representation och personlig kundkontakt är viktig. Det är däremot viktigt för 
myndigheterna vad de faktiskt får för sina pengar, myndigheterna är beroende av att hålla sig inom 
sin budget.27 
 
Eftersom myndigheterna står under regeringen finns incitament att de ska vara föregångare vad gäller 
att sitta i miljöcertifierade lokaler. Därav kan myndigheter tänkas vara potentiella hyresgäster till 
dessa ofta dyrare lokaler.28  
 
Vad gäller hyresförhandlingar har myndigheter en lång beslutsprocess och det tar lång tid vid 
skrivande av kontrakt. Myndigheter efterfrågar de generellt mer utförliga kontrakt än vad privata 
företag gör.29 
 
Enligt tidigare studier verkar det som att myndigheterna tidigare haft svårt vid hyresförhandlingar 
men idag kan deras hyresförhandlingsstrategier jämställas med hur privata hyresgäster lyckas vid sina 
förhandlingar.30 
 
Det behöver inte alltid vara en fördel att hyra ut till myndighet, vissa myndigheter kan göra att andra 
hyresgäster inte vill lokalisera sig i samma byggnad. Vissa myndigheter kan anses dra till sig ”fel” 
klientel. Samtidigt finns vissa myndigheter som tvärtom drar till sig andra hyresgäster eftersom andra 
kan dra nytta av att ligga nära dem.31 
 
I början av 2000-talet var det inte vanligt att myndigheter anlitade konsulter när de söker nya lokaler. 
Myndigheterna visar också tendenser på att flytta oftare än de gjort tidigare när det gäller lokaler som 
används som kontor.32 
  

                                                 
27 Benndorf, Ivansson (2003) 

28 Ibid. 

29 Ibid. 

30 Lestander, Ronvall (2004) 

31 Ibid. 

32 Ibid. 
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4 Fallstudier 
Fallstudierna ligger till grund för studiens kvalitativa analys. Här behandlas respektive myndighet med 
främst intervjustudierna samt aktuella årsredovisningar som underlag.   

4.1 Arbetsförmedlingen 
Arbetasförmedlingens huvuduppgifter är att matcha de som är arbetsökande med de som söker 
arbetskraft. De ska på sikt minska arbetslösheten, dessutom har de ett ansvar att ge nyanlända 
invandrare insatser för att på ett smidigt sätt kunna etablera sig på arbetsmarknaden.33 
Målet är: ”Tiden en arbetsökande är hos oss ska vara så kort som möjligt” 
 
I januari 1948 grundades Arbetsmarknadsverket för att tjäna den statliga arbetsmarknadspolitiken.  
2008 ersattes Arbetsmarknadsverket av Arbetsförmedlingen som ett steg i den utveckling som verket 
genomgått. Före 2008 bestod den av flera mindre myndigheter med eget styre men från och med 
2008 slogs de ihop till en myndighet.  Idag har Arbetsförmedlingen cirka 11 000 anställda med 340 
lokala Arbetsförmedlingar utöver huvudkontoret som finns i Stockholm.  Generaldirektör är Angeles 
Bermudez-Svankvist.34 
 
De lokala Arbetsförmedlingarna är uppdelade i 54 arbetsmarknadsområden vilka ska speglas av den 
naturliga arbetsmarknaden i området. De indelade efter en geografisk arbetskarta utan fysiska 
gränser, istället beroende på typer av industri och branscher. Dessa arbetsmarknadsområden är i sin 
tur indelade i tio marknadsområden och ett nationellt som ansvarar för kundtjänst samt ytterligare ett 
nationellt som ansvarar kultur och media.35 
 
Till stöd för denna undersökning har en intervju genomförts den 17 februari med Mikael 
Nederström på Arbetsförmedlingens huvudkontor på Hälsingegatan 38 i Stockholm. 
 
Mikael Nederström arbetade på Stockholmsmyndigheten före sammanslagningen men sedan 2008 
har han arbetat på huvudkontoret på enheten för infrastruktur med logistik och lokalfrågor vilket är 
en fysisk stödverksamhet för Arbetsförmedlingen. På huvudkontoret finns idag 14 personer som 
arbetar med lokalfrågor, det är de som har ansvar för alla arbetsförmedlingens hyresavtal. 

                                                 
33 Arbetsförmedlingen (2012) 

34Arbetsformedlingen.se (2012) 

35 Ibid. 
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Yta och lokalisering 

Idag hyr Arbetsförmedlingen 364 000 kvm med en total årshyra på 521 miljoner kronor.36 Dessa 
fördelas på 340 servicekontor runt om i landet samt administrativa kontor. Huvudkontoret finns i 
Stockholm och kundtjänstkontor finns i Östersund samt Arvidsjaur dessutom finns ett arkiv i 
Kristineberg, dessa fungerar som stöd till verksamheten ute i landet. Generellt finns de administrativa 
kontoren i storstadsregionerna.  
 
Myndigheten har 764 hyresavtal gällande lokaler (exklusive parkering etc.) fördelade på 460 
byggnader. Riktlinjen vid etablering av kontor är 26 kvm per medarbetare, där öppna kontor 
efterfrågas.  
 
Vidare kan sägas att Arbetsförmedlingen har omfattande IT-system vilket exempelvis sysselsätter 400 
personer på huvudkontoret. För denna typ av lokaler finns modeller som baseras på nyckeltal och 
specifikationer. Modellen kan sedan beräkna hur mycket yta som behövs. Nederström menar att 
genom att bygga vidare på detta kan myndigheten systematisera lokalanvändningen. 
 
Gällande preferenser för hur lokalerna ska se ut har Nederström med medarbetare tagit fram en 
kravspecifikation för hur lokalerna ska se ut. Som exempel kan beskrivas att det för servicekontoren 
finns strikta regler för vilka material golven ska vara av. Linoleummattor används exempelvis i alla 
servicekontor eftersom det inte släpper ifrån sig emulsioner eftersom det är ett naturmaterial. 

Omflyttningshastighet 

Respondenten berättar att tiden Arbetsförmedlingen sitter i en lokal är i genomsnitt tolv år. 
Myndigheten är långsiktig när de etablerar sig och det är viktigt att en lokal som etablerats med en 
högre hyra på grund av stora investeringskostnader ska besittas avtalstiden ut, gärna längre.  
 
Gällande servicekontor finns trögheteffekter som att det krävs omfattande säkerhetsinvesteringar, 
samtidigt är det viktigt att den arbetsökande får ett bra bemötande. Mottagningsrummen planeras på 
ett sätt som inte sänder ut signaler av misstänksamhet mot den arbetsökande samtidigt som de 
möjliggör en smidig utväg för Arbetsförmedlingens personal ifall det uppstår en hotfull situation.  
 
Lokalerna delas in i olika zoner där: 
A-zon: har ingen kontakt med den sökande 
B-zon: All aktivitet som innefattar kontakt med kunder 
C-zon: yta som endast får beträdas av personal, därför finns en del skalskydd etc. 
 
Antal överfall mot personalen har på senare tid ökat vilket kan bero på ökad arbetslöshet och att 
arbetsförmedlingen har fått större ansvarsområde.  

                                                 
36 Arbetsförmedlingen (2012) 
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Styrning och beslut om lokalisering 

Arbetsförmedlingen är behovsstyrd, etablering sker där arbetslösheten är hög. Normalt ligger 
lokalerna i A-B – läge men det förekommer att etablering sker i mindre attraktiva lägen eftersom 
arbetslösheten kan vara stor i dessa lägen. I stor omfattning styrs arbetsförmedlingens etablering av 
direktiv från riksdag och regering, där högre anslag ger mer detaljstyrning från politikerna. Det är 
anslagen för verksamheterna som styr om nyetableringar sker. Däremot övergår beslutandet av 
etablering till Arbetsförmedlingen efter att regeringen gett ett mer generellt direktiv om etablering. 
Regeringen kan exempelvis ge direktiv att ny Arbetsförmedling ska etableras på en ort men efter det 
beslutet går ansvaret över på Arbetsförmedlingen att finna lokaler etc. 
 
Gällande nyetableringar har Arbetsförmedlingen genomfört en del på senare tid som en följd av 
lågkonjunkturen. Exempelvis hade de i december 2011 iordningställt en ny arbetsförmedling i 
Trollhättan som stod redo den dag Saab gick i konkurs.  
  
Arbetsförmedlingen har som uppgift att stödja samhället därför ska det finnas kontor i varje 
kommun och på flera platser i större städer. 

Underhåll 

Gällande underhåll av fastigheten sköts detta av fastighetsägaren. När det gäller mer vardaglig skötsel 
som byte av lysrör samt enklare arbeten saknas lokalansvarig/fastighetsskötare. I framtiden ser 
Nederström att detta gärna anställdes för att inte utsätta övrig personal för onödig risk när de tar på 
sig ”enklare underhåll”.  

Strategi vid kontraktskrivande 

I störst utsträckning skrivs kontrakt på 3 + 3 år men ofta skrivs 5-årskontrakt när det gäller större 
kontor, speciellt de administrativa. Uppsägningstiden är nästan uteslutande 9 månader. Enligt 
Nederström är snittiden i en lokal 12 år och flytt är ovanligt vilket beror på att allmänheten vant sig 
vid kontorens lokalisering, dessutom kräver flytt stora investeringar i säkerhetsannordningar etc. 
Tidigare var det vanligt med längre kontrakt på exempelvis 10 år men detta har visat sig vara en 
negativ strategi då regeringsskifte sker mer frekvent och eftersom politikerna ger direktiv kan notan 
bli hög om regeringen bestämmer att omlokalisera en Arbetsförmedling och det är lång tid kvar på 
kontraktet. Istället ser myndigheten hellre att de får en högre initial hyra och att bashyran sänks vid 
omförhandling. 
 
Kalkylperioden är på fem år vid lokalinvesteringar och hyra eftersom myndigheten har fem års 
amorteringskrav. Vid stora investeringar har myndigheten möjlighet att låna direkt från Riksgälden 
vilket är en fördel vid återbetalning. Den korta amorteringstiden gör att kalkylen är dyr de första 5 
åren men den hämtas hem snabbt, kalkylen ser betydligt bättre ut redan år sex.  
 
Generellt försöker myndigheten göra upphandlingar som berör hela organisationen, exempelvis har 
de en upphandling gällande deras lokaler som innebär att alla har el som tillhandahålls av 
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Mälarenergi. Detta är något myndigheten vill se mer av i framtiden.  
 
Arbetsförmedlingen använder sig inte av fastighetskonsulter, de vill bibehålla lokalfrågorna internt. 
De anser att då är kontrollen som bäst över deras lokaler.  
 
Det finns egentligen inga preferenser för vem som ska vara fastighetsägare men Arbetsförmedlingen 
har till största delen avtal med privata fasighetsbolag, på mindre orter har de ibland avtal med 
enskilda fastighetsägare, i sista hand med stiftelser och liknande eftersom de utgör en ekonomisk 
nackdel när dessa inte medger avdragsrätt för skatt.  

Historik, trender och framtid 

De senaste åren har det varit en ökning i antalet kontor, dessutom har kontoren blivit större. Just nu 
ses en stagnering i antalet kontor. Ökningen är inte lika brant, Nederström tror att antalet kontor 
kommer minska framöver baserat på att han tror arbetslösheten kommer minska. Dessutom är en 
trend att den administrativa ytan minskar medan service/kundytan ökar.  
 
På en del orter har det genomförts prov med obemannade servicestationer, där möts kunden på 
distans framför en skärm, erfarenheterna från detta är positiva. En utökning av dessa kontor kan på 
sikt leda till mindre lokalyta. 
 
Gällande servicekontor ses en trend där servicekontoren blir fler och större. För att tillgodose 
behovet av större lokaler görs främst försök att bygga ut lokalerna.  Varför det idag eftersöks större 
lokaler kan bero på att tidigare har de anställdas syn på kontoren och deras arbetsplats främst 
beaktatas, numer är det viktigt att kunden får ett bra bemötande. Lokalen ska vara kundorienterad 
och funktionell för den arbetsökande. 
 
Myndigheternas hus där Arbetsförmedlingen är samlokaliserad med exempelvis Försäkringskassan 
och Skatteverket är något myndigheten ser positivt på men inget som de ensamma kan påverka då 
alla inblandade myndigheter måste vara överens för att det ska bli av. Tendensen har varit att vissa 
parter vill minska sin andel i Myndigheternas hus. 
 
Under intervjun framkom att funderingar finns att ta fram ett hyresramavtal som gäller för hela 
myndigheten.  Intresse finns också för gröna hyresavtal, detta för att få en minskad förbrukning 
därför har samarbete inletts med bl.a. Vasakronan och Diligentia. 
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4.2 Domstolsverket 
Domstolsverket ska agera som en samordnande serviceorganisation till domstolarna i Sverige. De 
ansvarar för gemensamma frågor som exempelvis personalfrågor utbildning och information. Stödet 
ska främja att verksamheten bedrivs effektivt.37 Det är också Domstolsverket som ansvarar för alla 
domstolarnas lokalförsörjning. 
 
Det är regleringsbrevet som styr myndigheten, där redovisas särskilda uppdrag samt hur stora 
anslagen är. Generaldirektör är sedan 2008 Barbro Thorblad. 
 
Domstolsverket står under Justitiedepartementet och bildades 1975 och det är generaldirektören som 
är ytterst ansvarig. Under generaldirektören med stab är verket indelat i åtta avdelningar. 
Ekonomiavdelningen, IT-avdelningen, personalavdelningen, säkerhetsavdelningen, 
utvecklingsavdelningen, juridiska avdelningen, administrativa avdelningen och 
informationsavdelningen. Utöver dessa finns en funktion för internrevision. Totalt arbetar cirka 
6 500 personer på Domstolsverket och domstolarna. På endast Domstolsverket arbetar cirka 300 
personer.  
 
Domstolsverket har ansvaret för Sveriges 80 domstolar med en yta på cirka 350 000 kvm. Till dessa 
lokaler är det 130 hyreskontrakt knutna.38 
 
Som underlag till Domstolsverkets behov och syn på lokalförsörjning har en intervju med Kjell-Åke 
Nilsson som är enhetschef för lokalförsörjningen på Domstolsverket gjorts. Intervjun genomfördes 
via videolänk den 23 februari på Tegeluddsvägen 1 i Stockholm. Enheten för lokalförsörjning sitter i 
Jönköping och där arbetar sju personer.  

Yta och lokalisering 

Inom om-eller nyetablering räknar Domstolsverket med 70 kvm per anställd gällande lokalyta. Den 
höga siffran beror på att förhandlingssalar och väntrum inkluderas. På totalytan uppskattas att 60 % 
utgörs av kontor (administrativa ytor) och 40 % är allmän yta (förhandlingsalar och väntrum etc.). 
 
Som på flera andra myndigheter är säkerheten central för att ha en fungerande verksamhet. Därför 
använder sig domstolarna av zonsystem där: 
 
Zon 1 = Väntrumsyta 
Zon 2 = Tjänsterumsyta 
Zon 3 = Häkte, förvaringsrum. 
Zon 4 = För Nämndemännen, meningen är att de inte ska komma i kontakt med åtalade eller 
målsägande/allmänhet) 
 
                                                 
37 Domstol.se (2012) 
38 Domstolsverket (2012) 
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Utöver detta finns avancerade hissystem som omöjliggör interaktioner mellan olika parter. Dessutom 
finns i alla rättssalar fyra olika dörrar för att yterliggare minska eventuella situationer. 
 
Lokalisering sker i regel där behovet finns, vilket vanligen betyder de större städerna och orterna. Det 
finns ett samband mellan antal ärenden och lokalisering varför de större städerna kräver större och 
fler domstolar.  
 
 Ökad kriminalitet  ökad måltillströmning  mer yta behövs 

Omflyttningshastighet 

Har en lokal etablerats av en domstol tar det lång tid innan domstolen kommer flytta. Detta beror till 
stor del på den höga flyttkostnaden som uppstår vid flytt. Det är inte ovanligt att en domstol har 
funnits 25-40 år i en fastighet.  

Styrning och beslut om lokalisering 

Myndigheten är behovsstyrd och det är regeringen som fattar beslut om var (ort) som den nya 
domstolen ska befinna sig, sedan är det upp till Domstolsverket att finna den optimala placeringen.  
Till grund för det beslutet står målstruktur, vilka som är kategoripersonerna samt lokalprogrammet 
som ska följa LOU.  
 
På lokalenheten på Domstolsverket finns ett lokalprogram som används vid etablering. Den utgår 
ifrån hur många som ska finnas på arbetsplatsen, vad som efterfrågas, hur stor ytan är samt antal 
salar. Detta används sedan som beslutsunderlag när diskussion förs med kommun och 
fastighetsägare.  
 
Vid nybyggnation undersöks om lokalisering kan ske intill liknande verksamheter för att kunna dra 
nytta av synergieffekter, denna konstellation av samlokalisering kallas Rättscentrum.  I händelse av 
lokalisering utan andra liknande verksamheter närvarande eftersträvas att ha möjlighet att flytta dit 
andra verksamheter på sikt.   
 
Domstolsverket räknar vid nybyggnation att det från beslut till färdigställande tar det 5-6 år. Inför 
byggnationen finns material som överlämnas till byggentreprenörerna med information gällande alla 
speciella faciliteter och enheten för lokalförsörjning är delaktiga i hela byggprocessen.  
 
Som tidigare nämnt räknas på 70 kvm per person, en domstol behöver byggas ut eller flytta till större 
lokaler när ytan per anställd ligger under 50 kvm. Som regel föredras en utbyggnad framför flytt 
eftersom flyttkostnaden är hög. Utöver flytten krävs stora investeringar i exempelvis teknik vilket 
kostar cirka 20 mkr för en tingsrätt.  

Underhåll 

Tendensen har varit att allt mer av ansvaret för underhåll läggs på hyresgästen. I regel sköts det större 
underhållet av hyresvärden. 
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Det finns inga preferenser för vem fastighetsägaren ska vara men myndigheten ser gärna att det är en 
närvarande hyresvärd som inte äger fastigheten på distans och att det därmed tar lång tid om det 
uppstår problem med fastigheten.  

Strategi vid kontraktskrivande 

Myndigheten försöker hålla sig till att skriva standardkontrakt på 3 år med 9 månaders 
uppsägningstid, hyreskontrakten förlängs sedan löpande. Eftersom deras lokaler är anpassade för 
denna unika verksamhet och en flyttprocess kräver stora investeringar samt tar lång tid kan det 
tänkas att det uppstår situationer där hyresvärden säger upp ett kontrakt för omförhandling när det 
är 9 månader kvar och genomför en stor hyreshöjning. På detta svarar respondenten att det trots allt 
är ett ömsesidigt förhållande mellan hyresvärd och hyresgäst eftersom om hyresgästen flyttar står 
hyresvärden med en lokal som är anpassad för en unik verksamhet. Dessutom har man som 
hyresgäst alltid möjligheten att gå till hyresnämnden vid händelse av oskälig hyra. 
 
Gällande hyreskontrakten skrivs kontrakt med så kallad kallhyra alltså att hyresgästen betalar 
förvaltningskostnaden för byggnaden med värme etc.  
 
När det är fråga om ny-eller ombyggnation händer det att myndigheten söker tillstånd att få skriva 
hyresavtal på längre än sex år.  
 
Domstolsverket använder sig inte av fastighetskonsulter vid etablering eller kontraktsskrivande. 
Enheten för lokalförsörjning anser sig ha den kompetens som behövs för att själva sköta dessa frågor 
på bästa sätt.  

Historik, trender och framtid 

För cirka 12 år sedan fanns 100 tingsrätter i Sverige. Efter en del sammanläggningar har antalet 
sjunkit till 48 stycken vilket lett till att domstolarna fått ökad kompetensnisch när specialister 
lokaliserats till dessa färre tingsrätter. En reform 2009 gjorde att de 23 länsrätter som fanns slogs 
ihop till 12 förvaltningsdomstolar.  
 
Domstolarna är konservativa i sitt tänk kring sina lokaler, det tar lång tid att flytta eller omarbeta 
ytor. Arbetsplatserna har under lång tid suttit i cellkontorslandskap vilket personalen vill fortsätta 
med. Det finns försök bland annat i Göteborg där öppet kontorslanskap testats men mottogs med 
varierade åsikter om dess positiva kontra negativa effekter.  
 
Det troliga är att det kommer ske ytterligare sammanslagningar av domstolar och att centralisering till 
de större städerna fortsätter. Polisens arbete med att förenkla handläggningstiden för enklare brott, 
att brott ska klaras upp direkt på brottsplatsen (PUST), kan göra att det blir en minskad belastning på 
domstolarnas lokaler.  
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4.3 Försäkringskassan 
Försäkringskassan är en enrådighetsmyndighet som ansvarar för en stor del av det offentliga 
trygghetssystemet i Sverige. Myndigheten utreder, beslutar och betalar ut bidrag och ersättningar för 
över femtio olika förmånsslag inom socialförsäkringen. Försäkringskassan är idag även utbetalande 
myndighet för Pensionsmyndigheten.39 
 
Försäkringskassan upprättades 2005 till följd av en sammanslagning av Riksförsäkringsverket och de 
allmänna länsförsäkringskassorna. Myndigheten har idag cirka 12 500 anställda över hela Sverige och 
generaldirektör är sedan 2011 Dan Eliasson. 
 
Inom Försäkringskassan handläggs enskilda ärenden på lokala och nationella försäkringscenter. För 
personliga kundmöten finns ett hundratal myndighetsgemensamma ”Myndigheternas hus” 
servicekontor som drivs tillsammans med Skatteverket och Pensionsmyndigheten samt ett antal 
lokala kontor. Dessutom finns det serviceplatser i många orter där Arbetsförmedlingen eller 
kommunen ger informativ service om Försäkringskassans tjänster.40 
 
Respondenten hos Försäkringskassan är fastighetschef Gunnar Petterson. Gunnar Petterson har 
arbetat inom Försäkringskassan sedan 2007 och har idag det övergripande ansvaret för 
fastighetsgruppen vilka tillhör avdelningen Verksamhetsstöd inom organisationen. 
 
Intervjun ägde rum på Försäkringskassan huvudkontor, Klara Västra Kyrkogata 11 i Stockholm den 
23 februari 2012. 

Yta 

Respondenten berättar att Försäkringskassan idag hyr totalt cirka 340 000 kvm, fördelat på 280 
hyreskontrakt. Dessa kontrakt omfattar 53 lokala och 17 nationella försäkringscenter runtom i landet 
samt myndighetsgemensamma servicekontor och andra lokala kontor. 
 
Snittytan per anställd är 27 kvm vilken till stor del beror på den cellkontorsstruktur som majoriteten 
av kontoren har. Det finns mål att effektivisera genomsnittsytan per anställd genom att införa öppna 
kontorslandskap. Detta är dock något som många anställda motsätter sig, främst de äldre menar 
respondenten. 
 
Försäkringskassan kräver goda säkerhetsfaciliteter på sina besöksytor. Bland annat ska det finnas 
överfallslarm i varje besöksrum samt en flyktväg.  

                                                 
39 Försäkringskassan (2012) 

40 Ibid. 
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Omflyttningshastighet 

Försäkringskassan sitter nästan uteslutande kvar i befintliga fastigheter, berättar respondenten, 
mycket beroende på flyttkostnaderna. Normalt sett görs en bedömning avseende aktuellt och 
framtida lokalbehov samt skälig marknadshyra. Denna bedömning görs före uppsägningstidens 
utgång. 

Styrning och beslut om lokalisering 

Respondenten berättar att beslut gällande lokalisering av försäkringscenter grundas på 
verksamhetsmässiga skäl, dock spelar även attraktionskraften för rekrytering in. 
Värt att notera är att Försäkringskassan tidigare ofta använts som ersättningsjobb av regeringen 
genom utlokalisering vid nedläggning av regementen runtom i landet. Ett exempel är där 
Försäkringskassan utlokaliserade en del av verksamheten till Östersund 2004 när Jämtlands flygflottilj 
(F 4) och Norrlands trängbataljon (I 5) drabbades av nedläggning.41 
 
Försäkringskassan hyr nästan uteslutet redan uppförda fastigheter och respondenten har aldrig varit 
med om att myndigheten beslutat om att bygga nytt. 

Underhåll 

Försäkringskassan ansvarar själv för det inre underhållet av de fastigheter som hyrs. Vaktmästare 
finns på plats att byta ut trasiga lampor och dyl. 

Strategi vid kontraktskrivande 

Som myndighet omfattas Försäkringskassan av förordning (1993:528), dvs. max sex år långa kontrakt 
får tecknas utan regeringens explicita godkännande. Om det är ekonomiskt lönsamt och försvarbart 
att skriva kontrakt längre än 6 år skickas en förfrågan till regeringen för godkännande. 
 
Respondenten berättar att den vanligaste kontraktslängden är 3 till 5 år. Om myndigheten är nöjd 
med befintligt hyreskontrakt är praxis att det förlängs med tre till fyra år 18 månader före 
kontraktutgång. Vid hyresförhandlingar kan 6årig kontraktlängd användas som argument. 
 
Försäkringskassan har ramavtal med fastighetskonsulterna NIRAS, Tenant & Partner och Les Arc. 
De anlitas främst vid lokalsökning ute i landet samt inom fastighetsjuridiska frågor, berättar 
respondenten. 

Historik, trender och framtid 

Myndigheten har bara funnits i sju år men har redan genomgått flera större reformer, bland annat har 
flera kontor slagits ihop eller lagts ned till följd av ett beslut 2008/2009. En storsatsning har 
genomförts för att automatisera många tjänster med hjälp av IT.  
 

                                                 
41 Försvarsdepartementet (2004) 
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Då Försäkringskassan är en ständigt omtalad och diskuterad myndighet som frekvent ska anpassa sig 
till nya politiska viljor är dess framtidsbild svår att förutse, menar respondenten. Troligtvis kommer 
trenden med färre kontor och färre anställda fortsätta, mycket tillföljd av IT och automatisering. Det 
ska inte uteslutas att Försäkringskassan kan få ansvar för nya uppdrag av regeringen vilket kan 
påverka lokalbehovet. 
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4.4 Polisen 
Polisen är en av de största statliga verksamheterna och består av 21 regionala polismyndigheter med 
Rikspolisstyrelsen (RPS) som förvaltningsmyndighet samt Statens kriminaltekniska laboratorium. Till 
RPS hör även Säkerhetspolisen, Rikskriminalpolisen, Avdelningen för Interna utredningar samt 
Polishögskolan. RPS är en central förvaltningsmyndighet och utför tillsyn över polisväsendet. RPS 
består av ett huvudkontor med sex avdelningar och Polisens verksamhetsstöd. Ytterst ansvarig för 
verksamheten är rikspolischefen vilken utses av regeringen, sedan 2008 är rikspolischefen Bengt 
Svensson.42 
 
Idag är cirka 28 000 anställda inom Polisen varav drygt 20 000 är poliser och resterande civila. 
Under våren 2012 lämnades ett betänkande till regeringen där en kommitté utrett Polisens 
organisation och framtida utveckling. Kommittén föreslår att dagens 21 polismyndigheter ska slås 
ihop och bilda en enda sammanhållen polismyndighet tillsammans med Rikspolismyndigheten och 
Statens kriminaltekniska Laboratorium.43 Betänkandet och dess förslag om omorganisation har ett 
brett stöd hos både Polisen och i riksdagen, vilket ökar chanserna för att den nya polisorganisationen 
är igång den 1 januari 2015. 
 
Respondenten hos Rikspolisstyrelsen är Therese Alvén. Therese Alvén är utbildad jurist och har 
jobbat på RPS fastighetsgrupp i två år. Fastighetsgruppen hos Polisen finns både på nationell nivå 
(RPS) och på länsnivå i varje polismyndighet. Den nationella gruppen inrättades 2007 och agerar stöd 
till polismyndigheterna i lokalförsörjningsfrågor. Alvén berättar att varje polismyndighet har en egen 
lokalansvarig och att de större myndigheterna såsom Stockholm, Göteborg och Malmö har en egen 
fastighetsstab. Varje polismyndighet ansvarar själva för besluten om sina lokaler. 
 
Intervjun ägde rum på Rikspolisstyrelsens huvudkontor, Polhemsgatan 30 i Stockholm den 2 februari 
2012. 

Yta 

Polisen hyr idag totalt cirka 1 400 000 kvm och att den årliga hyreskostnaden för dessa 900 kontrakt 
uppgår till 1 600 MSEK.44 Ytan för en polisstation varierar beroende på vilken typ av station det är 
och vad för verksamhets som inryms där. Det finns huvudsakligen tre olika typer; Basstation med 
arrest som har bemanning dygnet runt och främst finns lokaliserat i storstäder, NÄPO 
(Närpoliskontor) som har öppet under kontorstid samt mindre kontor, ofta ute i landsbygden, som 
endast har öppet någon dag per vecka. 
 
Snittytan per anställd är mellan 30-40 kvm inklusive specialfaciliteter såsom skjutbana och gym 
berättar respondenten. Många stationer är byggda på 70-talet med hög andel 

                                                 
42 Polisen (2012) 

43 Polisorganisationskommittén (2012) 

44 Rikspolisstyrelsen (2011) 
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kommunikationsutrymmen och säkerhetsanordningar vilka är integrerade i fastigheterna, detta 
medför att i vissa fall blir ytan per anställd hög. Största problemen Polisen har gällande sina äldre 
lokaler är att de inte uppfyller arbetsmiljökraven.  

Omflyttningshastighet 

Generellt sett är omflyttningshastigheten låg berättar respondenten. Trenden med kortare 
kontraktstider har inte påverkat omflyttningarna.  

Styrning och beslut om lokalisering 

Polisen har en utarbetad styrmodell på polismyndighetsnivå för hur lokalförsörjningsprocessen ska 
bedrivas (bild 2). Denna styrmodell används främst vid ny-, till- och ombyggnad berättar 
respondenten. Dessutom måste en samrådsprocess med RPS göras vid samtliga lokalrelaterade 
investeringar som överstiger 5 MSEK.  
 
Gällande lokalisering finns det inga direkta regler berättar respondenten. Val av lokal sker beroende 
på behov och utbud men myndigheterna har som mål att hitta strategiska lokaliseringar där även 
samlokalisering av flera stationer är tänkbart. Att bilda rättscentrum där polisen lokaliseras med 
Kriminalvården, Domstolsverket, Åklagarmyndigheten och/eller Räddningstjänsten ses också som 
en fördelaktig strategi. Kommunerna brukar vara tillmötesgående med att ordna en prioriterad 
lokalisering. Detta då det ligger i kommunen intresse att invånarna ska känna sig trygga.  
 
Nybyggnation förekommer sällan dock undersöks olika alternativ när ett hyreskontrakt löper ut. 
 

 
Bild 2: Schematisk bild över Polisens samrådsprocess. 
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Underhåll 

Polisen ansvarar vanligen för driften i fastigheterna. Respondenten berättar att tidigare var det 
fastighetsvärden som ansvarade för detta. 

Strategi vid kontraktskrivande 

Som myndighet omfattas Polisen av förordning (1993:528), dvs. max sex år långa kontrakt utan 
regeringens explicita godkännande45. Tidigare var det vanligt med långa hyresavtal uppemot 20-25 år, 
berättar Alvén. Idag är situationen annorlunda både beroende på förordningen) och en ökad kontroll 
av avtal och förhandlingar. Detta har lett till att kontrakten är mellan 10-15 år vid nybyggnation och 
med avstegsklausul samt 3-5år vid förlängning av befintligt avtal. Även ettårsavtal är vanliga. 
Snittkontraktslängden är sju år.46 

Historik, trender och framtid 

Trenden går mot öppnare kontorsytor, dock med skalskydd, vilket möjliggör arbete från olika platser. 
Tanken är att poliserna som patrullerar på gatan inte ska ha någon fast kontorsplats utan istället 
plugga in sin dator från vilken arbetsstation som helst.  
 
Rapportskrivningar för mindre bott och förseelser kommer i framtiden att göras från brottsplatsen 
direkt via PUST. Ett system som idag finns ute på försök i några delar av landet vilket innebär att 
rapporten kan skrivas från polisbilen. 
 
Om förslaget om sammanslagning till en polismyndighet enligt polisorganisationskommitténs 
betänkande går igenom väntas lokalkostnaderna minska. Detta till följd av ökad centralisering av 
ledningsfunktionerna.47 
  

                                                 
45 Notisum.se (2012) 

46 Rikspolisstyrelsen (2011) 

47 Rikspolisstyrelsen (2011) 
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4.5 Skatteverket 
Skatteverket är en statlig förvaltningsmyndighet för frågor inom skatteförvaltningens område. 
Myndigheten handlägger ärenden inom beskattning, fastighetstaxering, folkbokförning och 
registrering av bouppteckningar, men granskar även inkomstuppgifter. Dessutom ansvarar 
myndigheten för folkbokförningen och utfärdande av id-kort. 
 
Skatteverket bildades 2004 till följd av en sammanslagning av Riksskatteverket och de dåvarande tio 
skattemyndigheterna. Myndigheten har idag cirka 10 700 anställda på ett 100-tal orter i landet och 
generaldirektör är sedan 2010 Ingemar Hansson. 
 
Inom Skatteverket handläggs enskilda ärenden på skattekontoren, det finns cirka 50 sådana kontor 
uppdelade på sju skattregioner i landet samt en storföretagsregion. För personliga kundmöten finns, 
likt de andra myndigheterna, ett hundratal gemensamma ”Myndigheternas hus” servicekontor som 
drivs tillsammans med Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten, samt ett mindre antal lokala 
kontor. Dessutom finns det serviceplatser i många orter där Arbetsförmedlingen eller kommunen ger 
informativ service om Försäkringskassans tjänster.48 Utöver det ansvarar Skatteverket för 
Kronofogdens lokalstyrning. 
 
Respondenten hos Skatteverket är Lennart Svensson. Lennart Svensson har arbetat med statliga 
myndigheters lokalfrågor större delen av sin karriär, från Byggnadsstyrelsen via Lokalverket till 
Tullverket och sedan 2011 på Skatteverket. Lennart arbetar i avdelningen för verksamhetsstöd och 
ansvarar för Skatteverkets lokaler i västra och norra regionen. Totalt jobbar cirka 20 personer på 
avdelningen. 
 
Intervjun ägde rum på Skatteverket huvudkontor, Korta gatan 10 i Solna den 17 februari 2012. 

Yta 

Respondenten berättar att Skatteverket idag hyr totalt cirka 295 000 kvm, varav huvudkontoret står 
för 45 000 kvm. Den årliga hyreskostnaden för dessa 118 kontrakt uppgår i dagsläget till 436 MSEK. 
Snittytan för ett skattekontor med 100-150 anställda uppgår till 3 000 kvm berättar Svensson. 
Därutöver förvaltar även verket 73 000 kvm åt Kronofogden fördelat på 39 orter i landet.  
Snittytan per anställd är runt 25 kvm vilket den beror till del på den cellkontorsstruktur som 
majoriteten av kontoren har. Det finns uttalat mål att effektivisera genomsnittytan per anställd till 22 
kvm genom att införa öppna kontorslandskap. En process som tar lång tid att genomföra menar 
Svensson, mycket beroende på ovilja hos medarbetare. 
 
Totalt står de traditionella skattekontoren för närmare 90 % av den totala ytan. Den resterande ytan 
är gemensamma Myndigheternas hus, där Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten också ingår, 
berättar respondenten. 

                                                 
48 Skatteverket (2012) 
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Omflyttningshastighet 

Skatteverket sitter ofta kvar i befintliga fastigheter men vi försöker göra nya lokalanpassningar vid 
kontraktsutgång, berättar respondenten. Detta beroende på höga flyttkostnader, en kostnad som kan 
uppgå till motsvarande en årshyra. Skattekontoren måste ha en omfattande IT infrastruktur och hög 
säkerhet då konfidentiell information behandlas. Säkerhetsstandarden ”Skyddsklass 2” ska kontoren 
omfattas av berättar Svensson. 
 
Normalt sett görs en bedömning avseende aktuellt och framtida lokalbehov samt skälig 
marknadshyra. Denna bedömning görs i snitt nio månader före kontraktsutgång. 

Styrning och beslut om lokalisering 

Respondenten berättar att det finns vissa riktlinjer de följer vid beslut gällande lokalisering och yta av 
skattekontoren. Lokalisering ska grundas på verksamhetsmässiga skäl såsom upptagningsområdets 
folkmängd, vara beläget i B-läge samt ha öppet kontorslandskap. Gällande servicekontoren skall de 
vara lättillgängliga för medborgarna och ha en central lokalisering. Nybyggnation förekommer sällan. 
Dock undersöks olika alternativ när ett hyreskontrakt löper ut. 

Underhåll 

Varje fastighet har en vaktmästare anställd av Skatteverket som ansvarar för driften. För underhåll 
ansvarar hyresvärden. 

Strategi vid kontraktskrivande 

Som myndighet omfattas Skatteverket av förordning (1993:528), dvs. max 6 år långa kontrakt utan 
regeringens explicita godkännande. Vi har i princip inga kontrakt som är längre än 6 år, berättar 
Svensson. I vissa fall kan det ändå vara aktuellt att teckna 10-årskontrakt för de största kontoren i 
Stockholm, Göteborg och Malmö. 
 
Respondenten berättar att den snittkontraktslängden är 4,5 år där 70 procent av innevarande 
kontrakt kommer omförhandlas inom en treårsperiod. Ofta löper kontrakten på efter avtaltidens 
utgång, berättar respondenten men vid omförhandling granskas varje kontrakt och en analys och 
bedömning av den aktuella situationen gällande behövd yta och antal anställd genomförs.  
Kontrakten sägs i regel upp för villkorsändring och förhandlingsmandat enligt Svensson.  

Historik, trender och framtid 

När Skatteverket bildades för åtta år sedan skedde en stor nedläggning av antalet skattekontor och 
det centraliserades mer mot Stockholm. Dessförinnan var det undermålig kontroll av 
hyreskontrakten, ”kontrakten låg bara och tickade hur som helst” berättar Svensson. 
 
Sedan reformen 2004 har Skatteverket kunnat rationaliseras. Detta mycket tack vare IT-tjänster och -
funktioner, berättar Svensson. Att bekräfta sin egen deklaration genom sms är bara ett exempel på 
hur man minskat pappersexercisen fortsätter Svensson. 
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4.6 Synpunkter från fastighetskonsulter 
För att få en nyanserad bild av ämnet genomfördes även intervjuer med två fastighetskonsulter. 
Respondenterna hos respektive konsultföretag var personer som jobbat med statliga myndigheter. 
 
En gemensam bild som uppkommer är att statliga myndigheters sätt att arbeta med lokalförsörjning 
förändrats under senare år. Frågan är i många fall högt på dagordningen och myndigheterna har idag 
bättre kontroll och kompetens inom området. 
 
Beslutsprocessen hos myndigheterna och statliga kunder i stort är mer byråkratisk än hos privata 
företag, vittnar konsulterna om. En tröghet i processer, långa beslutsvägar och upphandlingstider är 
vanligt förekommande. Dessutom är myndigheterna inte lika proaktiva på att ta egna initiativ utan 
väntar på direktiv och styrning ovanifrån. Vidare nämns LOU, Lagen om offentlig upphandling, som 
ett bekymmer även om just inte den omfattar inhyrandet av lokaler. Däremot omfattar LOU all sorts 
lokalanpassning och inredning. Lagen kräver omfattande hantering för att efterlevas samtidigt som 
priset kan få en för stor vikt på kvalitén bekostnad. Detta på grund av att priset är en parameter som 
är lätt att utvärdera och mäta. 
 
Konsulterna menar på att statliga myndigheter ofta lägger stort fokus på nyckeltal när man ska 
utvärdera verksamheten, vilket också till viss del skiljer sig mot privata klienter. Privata klienter 
tenderar i större omfattning att lägga mer fokus på ”nytta” än yta vid lokalförsörjningen då nyckeltal 
ofta kan uppfattas som trubbiga instrument. Myndigheternas incitament att förändra 
lokalutnyttjandet skiljer sig från privata företag då rådande budgetprocess innebär att om 
kostnaderna minskar ett år, t.ex. på grund av effektivare lokalutnyttjande, kan det innebära att 
anslagen minskar i framtida budget. 
 
Bilden av att myndigheterna ofta sitter kvar i befintliga lokaler istället för att flytta bekräftas av 
konsulterna. Statliga klienter flyttar mer sällan än privata klienter, dock är trenden att myndigheterna 
försöker korta ner kontraktslängden vid tecknande av kontrakt, något som konsulterna menar kan 
bero på att regeringen blivit mer restriktiva med att bevilja längre kontrakt än sex år. Dock är 
realiteten att det blir längre kontrakt men då med förhandling om hyresrabatt. 
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4.7 Analys av fallstudierna 
De statliga myndigheter som undersökningen innefattar har en lång och fragmenterad historia både 
organisatoriskt och geografiskt. Myndigheternas funktioner har funnits länge i det svenska samhället 
dock till en början oftast på regional- och länsnivå. Dagens myndigheter och dess nuvarande form 
har uppkommit efter sammanslagning av dessa regionala myndigheter med undantag av 
Polismyndigheten som fortfarande är uppdelad på länsnivå även om det mesta tyder på att de också 
blir en enmyndighet inom några år. 
 
Den regionala indelningen har stundtals bidrag till att insynen i myndigheten varit begränsad. Beslut 
och styrning har skett på många olika platser. Vidare har kompetensnivån rörande support- och 
stödverksamhet såsom logistik och lokalförsörjning varit tämligen skiftande regionerna emellan. 
Detta har fått till följd att lokalförsörjningen inte alltid hanterats på bästa och kostnadseffektivaste 
sätt. Frekvent förekommande är att hyreskontrakt inte har omförhandlats när kontrakten löpt ut utan 
istället har kontrakten löpt på utan någon vidare kontroll.49 
 
Idag är situationen annorlunda då de flesta av myndigheterna har en dedikerad fastighetgrupp, ofta 
stationerade vid huvudkontoret, som besitter kunskap och erfarenhet inom fastighetsrelaterade 
frågor. Följaktligen är det idag en större kontroll och bättre struktur på hur lokalfrågorna hanteras. 
Till exempel är det vanligt att myndigheterna av princip säger upp hyreskontrakt för 
omförhandling/villkorsändring före uppsägningstidens utgång. På detta sätt ges myndigheten ökat 
förhandlingsutrymme och en kontinuerlig uppföljning av sina kontrakt. Dessutom kommer de följa 
marknadshyran vid varje uppsägning. 
 
De senaste 10 åren har det blivit allt vanligare att hyresgäster använder sig av fastighetskonsulter vid 
flytt och omförhandling av kontrakt. Detta är också något som till viss del används av 
myndigheterna. En del myndigheter har ramavtal med fastighetskonsulter medan andra tar in 
fastighetskonsulter till enstaka uppdrag. Det finns även exempel på myndigheter som haft ramavtal 
med fastighetskonsulter men valt att inte förlänga när avtalstiden löpt ut. De anser sig istället kunna 
sköta dessa uppgifter på egen hand.  
 
Genomgående för de undersökta myndigheterna är en kontraktstid på vanligtvis tre till fem år, detta 
då de omfattas av Förordning om statliga myndigheters lokalförsörjning (1993:528) som villkorar att 
kontrakt på maximalt sex års löptid, för att skriva längre krävs regeringens medgivande. Vid 
nybyggnation och specialfastigheter är det vanligt med längre kontrakt som godkänts av regeringen. I 
regel låter myndigheterna kontrakten löpa vidare efter omförhandling, vilket i realiteten betyder att 
de sitter kvar länge i befintliga lokaler. 
 
Sammanslagningar och bildande av enhetliga myndigheter har lett till en centralisering där många 
kontor, främst på mindre orter, avvecklats. Istället har mindre servicekontor öppnats där enklare 

                                                 
49 Statskontoret (2010) 
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ärenden för Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan 
bemöts.50 
 
Gällande lokalisering av myndigheternas kontor ansvarar myndigheterna själva för 
lokalförsörjningen, vilket innebär att de själva väljer lokalisering. En lokalisering som ska uppfylla 
verksamhetes krav och mål. På senare tid har lokalisering ur en rekryteringssynpunkt beaktats 
alltmer. Att vara en arbetsgivare som har fräscha lokaler på attraktiva platser blir allt viktigare betonar 
många av myndigheterna. 
 
Gemensamt är även ett ökat fokus på effektiv användning av lokalytan. Traditionellt sett har många 
kontor haft en utformning av cellstruktur. Detta är en ytkrävande utformning som inte alltid är 
effektiv med tanke på verksamhetens krav och ändamål. Idag är trenden att myndigheterna 
efterfrågar öppna och flexibla kontorslösningar i synnerhet vid nybyggnation och omlokalisering. 
Dock finns det flera faktorer som bromsar denna trend bland annat ombyggnadskostnader, delade 
meningar hos personal om lokalens utformning samt förlorad tid. Vidare är trenden att 
automatiseringar av verksamheter och ökat stöd av IT-tjänster minskat lokalbehovet.  
 

 

 
Arbets‐
förmedlingen

Försäkrings‐
kassan

Domstols‐
verket Polisen

Skatte‐
verket

Yta 364 340 350 1 400 295 tkvm

Antal kontrakt 764 280 130 900 118

Total lokalkostnad 568 000 643 000 763 000 1 927 000 577 000 tkr

Total hyreskostnad 521 000 546 000 701 670 1 600 000 436 000 tkr

Antal anställda 10 824 12 728 6 498 28 100 10 267

Myndighetens totalkostnad 6 959 000 8 159 000 5 599 000 20 743 000 7 647 000 tkr

Yta per anställd 34 27 54 50 29 kvm

Lokalkostnad per anställd 52 476 50 519 117 421 68 577 56 199 kr

Lokalkostnad per kvadratmeter 1 560 1 891 2 180 1 376 1 956 kr

Hyreskostnad per kvadratmeter 1 431 1 606 2 005 1 143 1 478 kr

Lokalkostnadens andel av 
totalkostnad 8% 8% 14% 9% 8%

Tabell 1: Nyckeltal utifrån årsredovisning 2012 samt intervjuer. 
 

Tabellen ovan visar överskådligt hur nyckeltalen ser ut för respektive myndighet. Det som trivialt kan 
konstateras är de tre myndigheterna som uteslutande nyttjar generella kontorlokaler 
(Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Skatteverket) har liknande lokalkostnad per anställd 
samt yta per anställd. En anledning till varför Polisen och Domstolsverket markant skiljer sig från de 
tre övriga är för de bedriver en verksamhet som kräver större ytor och speciella lokaler. Som exempel 

                                                 
50 Ekonomistyrningsverket (2011) 
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bidrar Polisens skjutbanor och gymnastiksalar till att öka ytan per anställd, men samtidigt pressa ned 
lokalkostnaden per kvadratmeter.  
 
Domstolsverket skiljer sig även från de övriga fyra myndigheterna gällande lokal- och 
hyreskostnaden per kvadratmeter, men även i lokalkostnadens andel av myndighetens totala kostnad. 
När andra myndigheters lokalkostnad uppgår till cirka åtta procent av den totala kostnaden uppgår 
Domstolsverkets 14 procent. Detta beror till del på verksamhetens krav på specifika lokaler med 
kostnadsintensiva faciliteter och utrustning, vilket kräver investeringar från hyresvärden. Det samma 
argument torde gälla varför lokal- och hyreskostnaden per kvadratmeter är hög. 
 
Gällande yta per anställd har Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Skatteverket mål om cirka 
25 kvadratmeter per anställd. Idag är det målet inte uppnått men i takt med öppnare lösningar där de 
äldre cellkontoren lämnas för öppna kontorslandskap närmar de sig målet. Domstolsverket och 
Polisen har, som tidigare nämnt, andra krav på ytor och lokaler vilket gör att en jämförelse av ytan 

lvis blir missvisande. de  
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5 Kvantitativ kontraktsstudie 
Den kvantitativa delen behandlar till de kontrakt myndigheterna tecknat med sina hyresvärdar. 
Kontraktsanalysen är baserad på ESV:s kontraktsdatabas. Kontrakten är hämtade från 1994 fram till 
och med 2011. Varje myndighets kontrakt presenteras var för sig och resultaten kommenteras efter 
varje diagram.  

5.1 Kontraktsstudie 
5.1.1 Arbetsförmedlingen 

 
Diagram 1: Blå staplarna visar antal nytecknade hyreskontrakt år för år. Röd linje visar medelvärdet för kontraktlängden 
för respektive år. Avtalslängden avser endast kontrakt som nytecknas. Kontrakten gäller för lokaler > 100 kvm. 
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Arbetsförmedlingen har gått från få kontrakt med hyresavtal som omfattar cirka 6 år, till att idag 
skriva flertalet hyreskontrakt där hyreskontrakten omfattar cirka 3 år. Det faller sig naturligt att 2009 
är ett år många nya kontrakt skrivs eftersom kontraktslängden 2006 var cirka 3 år. Att myndigheten 
är behovsstyrd gör också att det borde ses en ökning av antal skrivna kontrakt år då arbetslösheten 
ökar. Detta är också resultatet år 2009 och 2010 då betydligt fler kontrakt skrivits än under 
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högkonjunkturen 2007 (67 och 79 mot 42 kontrakt). Att det är många kontrakt skrivna 2006 kan 
bero på politiska beslut samt att Myndigheternas hus infördes där flera myndigheter 
samlokaliserades. 
 

5.1.2 Domstolsverket 

 
Diagram 2: Blå staplarna visar antal nytecknade hyreskontrakt år för år. Röd linje visar medelvärdet för kontraktlängden 
för respektive år. Avtalslängden avser endast kontrakt som nytecknas. Kontrakten gäller för lokaler > 100 kvm. 
*Kontrakten detta år är inte adekvata. 
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Domstolsverket skriver de längsta hyreskontrakten av de analyserade myndigheterna. Idag skrivs 
kontrakt på runt 6 år i genomsnitt. Myndigheten håller en förhållandevis jämn nivå när det gäller 
nytecknande av kontrakt samtidigt ses en ökning av den genomsnittliga kontraktslängden. 
Domstolsverket har en av de mest anpassade lokalerna av analyserade myndigheter varför 
kontraktlängden också borde vara längre eftersom flytt kräver stora investeringar och flyttiden är 
längre pga. att nya lokaler måste anpassas.  
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5.1.3 Försäkringskassan 

 
Diagram 3: Blå staplarna visar antal nytecknade hyreskontrakt år för år. Röd linje visar medelvärdet för kontraktlängden 
för respektive år. Avtalslängden avser endast kontrakt som nytecknas. Kontrakten gäller för lokaler > 100 kvm. 
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Försäkringskassan har haft en jämn takt vad det gäller nytecknande av kontrakt med en viss nedgång 
av antal nytecknade kontrakt de senaste 5 åren.  Nedgången kan bero på politiska beslut, dessutom 
påbörjades Myndigheternas hus 2005, där står en av myndigheterna som hyresgäst (ofta 
Arbetsförmedlingen) på lokalen medan övriga myndigheter hyr i sin tur in sig hos denna. Dessa 
kontrakt där en myndighet hyr in sig hos en annan har inte tagits med i studien. Detta kan vara en 
förklaring till att exempelvis Försäkringskassans kontrakt minskat medan exempelvis 
Arbetsförmedlingen har ökat antalet kontrakt. Den genomsnittliga kontraktslängden har sjunkit sen 
mitten på 1990-talet från som högst kring 6 år till dagens 3 år.    
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5.1.4 Polisen 

 
Diagram 4: Blå staplarna visar antal hyreskontrakt år för år. Röd linje visar medelvärdet för kontraktlängden för 
respektive år. Avtalslängden avser endast kontrakt som nytecknas. Kontrakten gäller för lokaler > 100 kvm. 
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*Kontrakten detta år är inte adekvata.   
 
Polisen har sedan 1990-talet skrivit mellan 60 och 80 nytecknade kontrakt om året och 
medelkontraktslängd på cirka 4 år. De senaste åren kan det skönjas en nedgång i antalet kontrakt 
vilket kan vara en följd av flera orsaker. Eftersom denna graf endast tar hänsyn till nytecknade 
kontrakt kan orsakerna vara att myndigheten idag väljer att stanna kvar i befintliga lokaler samt att 
det inte skett lika många nybyggnationer som tidigare år.  
 

34 
 



 

5.1.5 Skatteverket 

 
Diagram 5: Blå staplarna visar antal nytecknade hyreskontrakt år för år. Röd linje visar medelvärdet för kontraktlängden 
för respektive år. Avtalslängden avser endast kontrakt som nytecknas. Kontrakten gäller för lokaler > 100 kvm. 
*Kontrakten detta år är inte adekvata. 
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Skatteverket har varit ojämna gällande nytecknande av kontrakt med en kontraktslängd kring 3-4 år 
med en viss uppgång de senaste åren. De senaste årens nedgång av antal nytecknade kontrakt kan 
vara ett tecken på att Skatteverket går mot en effektivisering alternativt/och minskad omflyttning. 
IT-lösningar har exempelvis blivit bättre vilket gjort att många tjänster Skatteverket sköter kan 
administreras elektroniskt vilket minskar behovet av lokaler.  
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5.2 Hyres- och kontraktslängder 
 

 
Diagram 6: Blå staplarna visar antal nytecknade hyreskontrakt de fem myndigheterna har tillsammans år för år. Röd linje 
visar medelvärdet för kontraktlängden för respektive år. Avtalslängden avser endast kontrakt som nytecknas. Kontrakten 
gäller för lokaler > 100 kvm. *Kontrakten detta år är inte adekvata. 
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Sett till samtliga analyserade myndigheter syns att kontraktlängden historiskt pendlat mellan 4 och 5 
år. Antal kontrakt som skrivit har varierat mellan 140 och 270 kontrakt med ett medelvärde på 190 
kontrakt årligen. Variationen kan bero på politiska beslut, omstruktureringar och andra förändringar 
inom myndigheterna.
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Diagram 7: Staplarna visar hur länge respektive myndighet sitter i sina lokaler. Kontrakten som innefattas är kontrakt där 
myndigheten ingått mellan januari 1994 och mars 2012. Kontrakten gäller för lokaler > 100 kvm. 
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Studien visar att tiden en myndighet sitter i sin lokal är längre än tiden som kontrakten löper på. 
Arbetsförmedlingen skriver kontrakt på cirka 3,5 år 2011 men den genomsnittliga tiden de sitter i 
sina fastigheter är 8,6 år. Domstolsverket skriver kontrakt på 6,5 år 2011 samtidigt som de sitter i 
sina fastigheter i genomsnitt 12,2 år. Försäkringskassan skriver på 3årskontrakt 2011 och sitter i 
genomsnitt 8,4 år i sina fastigheter. Polisen som 2011 har en kontraktslängd på 4,0 år sitter 
genomsnittligen 10,7 år i sina lokaler. Skatteverket skriver 2011 kontrakt på 4,3 år och har en 
genomsnittstid i sina lokaler på 9,9 år. 
 
Det är tydligt att tiden som en myndighet skriver kontrakt på kontra hur länge de sitter i sina lokaler 
skiljer sig. Det är naturligt att tiden som en myndighet finns i en lokal är längre än tiden som de 
skriver kontrakt på. I samtliga fall med undantag för Domstolsverket sitter myndigheten över dubbla 
tiden som kontraktet skrivs på, Domstolsverket ligger 0,8 år ifrån att också göra det.  
Sammantaget alla fem myndigheter syns att genomsnittstiden som kontrakten skrivs på 2011 är 4,3 år 
medan tiden som myndigheten finns i sina lokaler är 10,0 år. Att underlaget som använts endast 
sträcker sig till januari 1994 då Byggnadstyrelsen upplöstes innebär att tiden som en myndighet finns 
i en lokal kan förväntas stiga framöver. Hade underlaget som använts sträckt sig längre tillbaka än 
1994 hade troligen resultatet varit att myndigheterna sitter längre i sina lokaler. Maximal tid en 
myndighet kan ha funnits i sina lokaler är i denna undersökning 18 år. Ur detta perspektiv syns att 
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Domstolsverket har suttit 70 procent av maximal tid medan Försäkringskassan har den lägsta siffran 
med 40 procent. Tendensen att en myndighet hellre sitter kvar än flyttar syns tydligt i analysen av 
kontrakten. 

5.3 Hyresnivåer 
 

 
Diagram 8: Grafen illustrerar den genomsnittliga hyran för analyserade myndigheters samtliga kontrakt, i nominella 
värden. Långa kontrakt är definierade som kontrakt med en löptid 6 år och längre. Korta kontrakt är kontrakt med en 
löptid kortare än 6 år. Kontrakten gäller för lokaler > 100 kvm. *T.o.m 1 mars 2012.  
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Gällande myndigheternas hyresnivåer har den både gällande långa och korta kontrakt stigit sedan 
1990-talet och framåt. Anmärkningsvärt är att de längre kontrakten i genomsnitt har högre hyra än 
korta kontrakt. Anledningen till detta kan vara flera, exempelvis kan hyran vara högre vid långa 
kontrakt för att stora hyresgästanpassningar gjorts och att hyresgästen i dessa fall måste betala av 
kostnaden för anpassningen. Det anses troligt att hyresgästanpassningar är mer vanliga och större vid 
tecknande av längre kontrakt än vid kortare.  
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Diagram 9: Grafen illustrerar den genomsnittliga hyran för respektive myndighet, i nominella värden. Långa kontrakt är 
definierade som kontrakt med en löptid 6 år och längre. Korta kontrakt är kontrakt med en löptid kortare än 6 år. 
Kontrakten gäller för lokaler > 100 kvm. Kontrakten är skrivna mellan 1 januari 1994 – 1 mars 2012. 
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Vid en sammanställning av vad de analyserade myndigheterna betalat per kvadrat sedan januari 1994 
kan det konstateras att myndigheterna håller sig kring samma intervall, möjligtvis att Polisen har en 
något lägre hyra historiskt. Även i denna graf syns att myndigheterna betalar mer per kvadrat för 
långa gentemot korta kontrakt, undantaget Arbetsförmedlingen. 
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6 Analys 

6.1 Resultat 
6.1.1 Strategi 
Den samlade bilden kring myndigheters kontraktskrivande och deras faktiska hyrestid bekräftas av 
såväl den kvalitativa undersökningen samt den kvantitativa. Myndigheterna själva har en god bild av 
hur deras hyressituation ser ut. De har en strategi att hålla nere sina hyreskontraktstider under sex år, 
dels på grund av att det i annat fall krävs godkännande från regeringen men också för att 
myndigheten ska vara mer flexibel och kunna omstrukturera sig utan att behöva ta hänsyn till långa 
återstående kontraktstider. Myndigheterna har däremot inget emot att skriva längre kontrakt, vilket 
kräver godkännande av regeringen. Förutsatt att det finns fördelar ekonomiskt eller om hyresvärden 
gör omfattande hyresgästanpassningar. 
 
Det framgår av studien att myndigheter som varit uppdelade på flera har fått en godare insyn i sina 
lokalfrågor i och med att de slagits ihop till en myndighet. Då kan myndigheten ha en central styrning 
av lokalfrågorna vilket ger en bättre förhandlingsposition gentemot fastighetsägare. Dessutom kan 
myndigheten skapa en lokalplan för hur deras lokalförsörjning skall skötas gällande tecknande av 
kontrakt, förlängning av kontrakt, hyresnivåer, underhåll etc.  
 
Det bekräftas både från myndigheterna samt hyreskonsulter att myndigheterna tidigare haft mindre 
kontroll över deras hyreskotrakt. Framförallt vad det gäller nytecknande, antal hyreskontrakt och 
förlängningstider. Detta är något de flesta myndigheter idag har kontroll över eller arbetar med att få 
kontroll över.  

6.1.2 Framtid och trender 
Framtidsutsikterna för myndigheterna kommer prägla lokalbehovet. Trenden att myndigheterna 
efterfrågar öppna och flexibla kontorslösningar kommer högst sannolikt att fortsätta. Vidare kommer 
fortsatta automatiseringar av verksamhetsområden och ökat stöd av IT-tjänster minska lokalbehovet. 
Framtida reformer av myndighetsväsendet är också möjligt, dagens myndigheter kan komma att 
ombildas och slås ihop men även nya kan uppkomma och således fortsätta den historiska trenden att 
myndigheterna blir färre. 

6.1.3 Hyror 
Det framgår att det inte ges någon hyresrabatt vid tecknande av längre (minst sex år) kontrakt istället 
ses att längre kontrakt har en högre hyra än korta (max fem år) kontrakt. Detta beror på att de längre 
kontrakten skrivs när omfattande hyresgästanpassningar gjorts. Då sätter hyresvärden en högre hyra 
eftersom investeringskostnaden måste betalas av. 
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Historiskt syns en ökad nominell hyra och myndigheterna betalar idag (2012) en hyra på cirka 1500 
kr/kvm för långa kontrakt och 1100 kr/kvm för korta kontrakt baserat på ett urval på hela landet 
samt att lokalen är över 100 kvm. 

6.1.4 Vad är kontraktslängderna när myndigheter skriver hyresavtal? 
Kontraktslängden då hyresavtal tecknas av myndigheter skrivs med följande längder 2011; 
Arbetsförmedlingen skriver hyreskontrakt på i snitt 3,5 år, Domstolsverket på 6,3 år, 
Försäkringskassan på 3,0 år, Polisen skriver på 4,0 år samt Skatteverket skriver på 4,3 år.     
 
En sammanslagning av analyserade myndigheter visar att de i genomsnitt skriver hyreskontrakt på 
4,3 år.  

6.1.5 Hur länge sitter myndigheterna i sina lokaler?  
Sett till hur länge myndigheterna sitter i sina fastigheter syns att Arbetsförmedlingen i snitt sitter 8,6 
år, Domstolsverket sitter 12,2 år i snitt, Försäkringskassan sitter 8,4 år, Polisen 10,7 år samt 
Skatteverket sitter i snitt 10,7 år i sina fastigheter. 
 
Den samlade bilden av myndigheterna visar att snittlängden en myndighet sitter i sin fastighet är 10,0 
år. 
 
Vid en jämförelse av hyreskontrakt som skrivs i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö mot 
övriga orter framgår att myndigheterna sitter längre i sina fastigheter ute i landet mot deras kontor i 
storstäderna.  

6.2 Förslag till förbättringar 
6.2.1 Myndigheter och statliga institutioner 
Gällande myndigheterna är uppfattningen att tidigare har kontrollen över hur deras hyressituation 
sett ut varit låg men att kontrollen idag är bättre. Att fortsätta arbetet med ökad kontroll, skapande av 
register över hyreskotrakt, uppföljning av hur hyresförhandlingar skötts samt att aktivt arbeta med 
lokalförsörjningsstrategier understryks.  
 
Ett problem för statliga institutioner som finansieras uteslutande av offentliga anslag är incitamenten 
att minska sina kostnader. Till skillnad mot privata aktörer där incitament existerar i form av 
minskade kostnader och implicit högre resultat, kan minskade kostnader hos statliga institutioner 
leda till minskade anslag nästakommande år. Detta faktum är ett problem som bör belysas och 
behandlas för att få en ökad kostnadsmedvetenhet hos alla inblandade parter. En idé är att förändra 
hur framtida anslag skall beräknas baserat på tidigare års anslag. 
 
ESV kan öka transparensen och användarvänligheten i sitt Kontrakts och användarregister (KAR) 
genom att förändra hur kontrakten bokförs i KAR. Kontraktens start och slutdatum samt 
förlängningstid bör separeras för varje enskilt kontrakt. Idag kan flera kontrakt för samma lokal ha 
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samma startdatum men kontrakten ska egentligen ha olika startdatum då senare kontrakten i själva 
verket är förlängningar av det första kontraktet.  
 
Om tanken med KAR är att underlätta för myndigheterna vid hyresförhandlingar bör registret 
kompletteras med en parameter för län. 
 
Regeringen borde se över Förordning (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning.51 Att 
myndigheterna på egen hand bara har mandat att teckna hyreskontrakt på sex år kan ses som ett 
hinder vid hyresförhandlingar och begränsar i viss mån myndigheternas möjligheter att få till 
fördelaktiga hyresavtal. Att istället låta myndigheter med god kontroll över sin hyressituation få större 
mandat och på egen hand sköta sin lokalförsörjning är rimligt. 

6.2.2 Investerare 
Att ha en myndighet som hyresgäst innebär ur fastighetsägarperspektiv att den kan vara säker på att 
få in hyran för lokalen, myndigheten är en del av staten och därför föreligger nästan obefintlig risk 
för betalningsinställse. 
 
Myndighetens uppgifter bestäms av regeringen, detta innebär att myndigheterna även måste finnas på 
orter som i övrigt inte har kapacitet att tillgodose en levande företagskultur med en där tillhörande 
lokalhyresmarknad. På dessa orter finns vanligtvis endast ett fåtal fastigheter och behovet att bygga 
nya byggnader är lågt. Om en fastighetsägare etablerar sig på denna marknad och har en myndighet 
som hyresgäst innebär detta att sannolikheten är låg att myndigheten flyttar när kontraktet löper ut, 
alternativa lokaler är få och nybyggnation kan vara svårt att motivera ur ekonomisk synvinkel. Det 
syns tydligt i analysen av myndigheternas hyreskontrakt att tiden en myndighet sitter i sin lokal i en 
mindre ort är längre än i en större ort. Som fastighetsägare kan det vara motiverat att fundera över att 
ha en strategi där fastigheter på mindre orter köps och hyreskontrakt skrivs med myndigheter. 
Fastighetsägaren får därmed en stark ställning på orten och sannoliketen att hyresgästen flyttar är låg.  
 
Myndigheter omfattas av långa beslutsvägar och tiden mellan beslut om flytt till dagen som flytt 
genomförs är lång. Detta innebär att vid tecknande av kortare hyreskontrakt (tre till fem år) är 
sannoliketen låg att hyresgästen säger upp kontraktet vid kontraktets utgång och flyttar, istället 
förlängs vanligen hyreskontraktet på ytterligare tre till fem år. Då myndigheterna föredrar att sitta 
kvar i sina lokaler när hyreskontraktet löpt ut kan en strategi vara att genom en god dialog med 
hyresgästen förhandla om en hyreshöjning, i vissa fall mot diverse hyresgästanpassningar.  
  

                                                 
51 Notisum.se (2012) 

42 
 



 

7 Sammanfattning och diskussion 

7.1 Sammanfattning 
Myndigheterna har fått en allt bättre kontroll över deras hyressituation. Den ökande kontrollen sedan 
början av 2000-talet är en effekt av både bättre strategilösningar och mer centraliserade 
organisationer.  
 
Myndigheterna skriver hyreskontrakt i genomsnitt på drygt fyra år. Detta kan dels förklaras av kravet 
att myndigheterna måste ha regeringens godkännande för hyreskontrakt längre än sex år. Sett till hur 
länge en myndighet stannar i sin lokal har visat sig vara tio år med viss variation av tid beroende på 
den geografiska lokaliseringen. Generellt stannar myndigheten längre i lokaler som finns ute i landet 
än lokaler som finns i storstäderna.  
 
Att myndigheter inte är främmande för att teckna längre kontrakt än sex år beroende på om det 
gynnar dem ekonomiskt eller att de kan få nödvändiga hyresgästanpassningar gör att fastighetsägare 
bör arbeta med en strategi där de åstadkommer längre kontrakt än sex år.  

7.2 Kritisk diskussion 
Det ingående kvantitativa material som huvudsakligen används och analyserats i studien sträcker sig 
från 1994 fram till och med idag är det osäkert om 18 år är tillräckligt lång historik för att dra 
signifikanta slutsatser ifrån. Faktum är att flera myndigheter har hyrt samma lokaler i över femtio år 
vilket inte framgår av det material vi tagit del av. För att få en mer rättvisande såväl som transparent 
bild vore det önskvärt om data med längre historik låg till grund för analysen.  
 
Vidare är materialet komplext vilket försvårat och begränsat analysutrymmet. Utöver detta har det 
varit komplicerat att dra statistiska slutsatser när enskilda årtal och orter analyserats utifrån materialet. 
Detta på grund av låg aktivitet på dessa orter. 

7.3 Förslag till fortsatta studier 
Att vidare utvidga antalet undersökta myndigheter skulle tillföra branschen ökad kunskap på 
området. Ett förslag är att undersöka myndigheter som har en verksamhet som skiljer sig i behov och 
mål mot de redan undersökta. Vidare skulle även en breddning av urvalet kunna ske till såväl andra 
statliga institutioner som landsting- och kommunstyrda verksamheter (såsom skola, vård och 
omsorg). 
 
Ett mer detaljrikt förslag är att granska nettotecknandet av hyreskontrakt, dvs. skillnaden mellan 
nytecknande kontrakt och utgående kontrakt som ej förnyas, och hur det förändrats över tid. 
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Vidare kan fortsatta studier undersöka kontrakt- och lokaliseringssituation för myndigheterna även 
före Byggnadsstyrelsens uppdelning 1994. I dagsläget är det endast kontraktsdata från och med 1994 
som analyserats. 
 
Ytterliggare förslag till fortsatta studier är att jämföra statliga myndigheter som hyresgäster mot 
privata bolag som hyresgäster. En sådan studie skulle kunna visa vad som kännetecknar en god 
hyresgäst, eventuellt skulle studien kunna ta fram nyckelfaktorer för goda hyresgäster. Säkerligen 
finns det också privata bolag som kan likställas med myndigheter ur hyresgästperspektiv. 
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Bilaga – Intervjuschema 

 
1. Berätta allmänt om myndigheten och dess verksamhet. 

 
 
 

2. Hur tas beslut gällande lokalisering och etablering av kontor? 
- Hur stor yta? 
- Varför kontor på just dessa lokaliseringar? 
- Annorlunda vid nybyggnation? 
 

3. Hur har den historiska utvecklingen sett ut för kontorsbehovet och vad är trenderna idag?  
- Flera små kontor eller färre större?  
- Samlokalisering av både kontor och andra myndigheter (typ ”Myndigheternas hus”)? 
- Hur kan lokalerna användas mer effektivt? Öppna kontorlandskap? 
- Vad händer i framtiden? 
- Säkerhetsaspekter, ABC-zon? 
 

4. Hur länge sitter man i fastigheterna?? 
- Omflyttningshastighet. 
 
 
 

5. Hyreskontrakt och strategi vid kontraktskrivande? 
- Högst sexårskontrakt i enlighet med förordning om myndigheters lokalförsörjning?. 
- Nyttjande av fastighetskonsulter? 
 
 

6. Har ni några preferenser vid val av hyresvärd? 
- Privat eller allmännyttig? 
 
 
 

7. Hur ser fastighetorganisationen ut på myndigheten? 
- Dedikerad fastighet/lokalförsörjningsgrupp? 
- vem ansvarar för underhåll och drift av de fastigheter ni hyr? 

 


