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Sammanfattning  
 

 

  Titel: Hyressättning av statliga ändamålsfastigheter inom 

kulturområdet 

Författare Linda Boman 

Institution Institutionen för Fastigheter och Byggande 

Examensarbete nummer 151 

Handledare Hans Lind 

Nyckelord Ändamålsfastigheter, kostnadshyra 
   

Frågeställningar: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur hyressättningen av statliga 

ändamålsbyggnader går till inom kulturområdet. Arbetet är avgränsat till att behandla de fem 

kulturinstitutionerna i Stockholm som i dagsläget tillämpar kostnadshyra.  
 

Bakgrund: Utgångspunkten för uppsatsen är den statliga fastighetsreformen som 

genomfördes år 1993. Reformen innebar att en omkonstruktion skedde av det statliga 

fastighetsbeståndet och de fastighetsförvaltande enheterna. Syftet var att skapa ett mer 

kostnadseffektivt och ändamålsenligt lokalutnyttjande. Ansvaret för lokalförsörjningen fördes 

över på de statliga myndigheterna och bolagen som hyrde lokaler av staten och 

anslagssystemet gjordes om. Den nya grundläggande hyresprincipen för statlig förhyrning 

bestämdes till marknadshyra.  
 

Problematik: I reformens kölvatten uppstod konflikter mellan hyresgästerna och de nya 

fastighetsförvaltande myndigheterna. Den mest långdragna och högljudda debatten har funnits 

inom kulturområdet för så kallade ändamålsfastigheter.  
 

Definitionen av en ändamålsfastighet är omtvistad men utgår ifrån idén om att sådana 

fastigheter har liten eller ingen alternativ användning. Debattens kärna låg i att hyresprincipen 

marknadshyra inte var tillämplig för ändamålsfastigheter eftersom det per definition inte kan 

existera någon marknad för dessa objekt.  
 

Istället fördes en alternativ hyresprincip fram som bättre skulle passa den speciella 

fastighetstypen. Den nya modellen kallades för kostnadshyra och utgår från att hyresgästen 

ska ersätta fastighetsägaren för de kostnader som uppstår till följd av förhyrningen. Fem 

kulturinstitutioner har ålagts att tillämpa kostnadshyra. Dessa är Operan, Dramaten, 

Naturhistoriska riksmuseet, Historiska museet och Nationalmuseum. Kostnadshyran har visat 

sig vara minst sagt kontroversiell och har givit upphov till långdragna förhandlingar mellan 

hyresgästerna och Statens Fastighetsverk som förvaltar byggnaderna. Kritik har riktats mot 

hyresmodellens påverkan på underhåll, räntekravets utformning och anslagssystemets 

bristande koppling till hyressättningen.  
 

Metod: En intervjustudie har genomförts där bland annat företrädare för tre av de aktuella 

kulturinstitutionerna samt en representant för Statens Fastighetsverk har tillfrågats angående 

sina erfarenheter av kostnadshyresmodellen.  
 

Resultat och slutsatser: Rapporten visar att förbättringar är möjliga att göra i den befintliga 

modellen, bland annat med avseende på avtalslängd, transparens och avkastningskrav. 

Historiskt har fokus legat på att behandla frågan som hyressättningsteknisk men det finns 

grundläggande frågor att lösa inom anslagssystemet. Uppsatsen undersöker även hur 

hyresrelationen förhåller sig till organisationsmodellen partnering och huruvida 

hyresprincipen funktionshyra skulle kunna fungera som ett alternativ.  
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Abstract  
  

  Title: Rent setting of governmental purpose properties in the 

cultural field 
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Supervisor Hans Lind 

Keywords Historic properties, cost-based rent 

   

Purpose: This essay examines the rent setting procedure for public real estate, specifically for 

so called “ändamålsfastigheter” that have a historic and symbolic cultural value. The report is 

limited to cover the relationship between the National Property Board (Statens Fastighetsverk, 

SFV) and the five tenants that are subject to the rent setting principle called “kostnadshyra”, 

cost-based rent.  
 

Background: The topic of the essay takes its starting point in the reform of the public real 

estate that took place in Sweden in year 1993. As a result of the reform, the management of 

public real estate properties was redesigned and new real estate managing entities were 

formed, among them the National Property Board (SFV). The purpose was to create incentive 

for the public tenants to decrease and optimize its usage of office space. This was done by 

enforcing a change that meant that the tenants had to start paying rent. In order to maximize 

the efficiency, it was the decided that the tenants would pay market rent for their premises. 

The system for public grants was also reformed as a part of this change.  
 

Issue: A few years after the reform it became apparent that the reform had not been entirely 

unproblematic. The new rules and laws created tension between the parties. The problems 

were especially noticeable when the market rent model was applied to buildings that lacked 

alternate use, for example due to buildings with historic and symbolic character. This group of 

properties is called “ändamålsfastigheter” or special purpose buildings. The definition is far 

from clear but basically includes properties that have few or no alternative possible use and 

thereby lacking a market per se, making the application of market rent difficult. The debate 

led to a new rent setting principle called “kostnadshyra” or cost-based rent. When applying 

the cost-based rent the tenant reimburses the property manager for the sum of costs that arise 

due to the lease. Five cultural institutions based in Stockholm are currently bound by the cost-

based rent system. 
 

The cost-based rent has proven to be quite controversial and has resulted in long-drawn 

negotiations between the parties. The model has been criticized with regards to the effect on 

maintenance as well as the size and purpose of the interest share of the rent. In addition, the 

rent model has been criticized for lacking proper connection to the public grant system.   
 

Method: The information that this essay is based upon was collected through conducted 

interviews with representatives for the tenants and the National Property Board (SFV).  
 

Results and conclusion: The results of the interviews and the literature study show that the 

cost-based model can be improved. Especially when considering the length of the contracts, 

transparency and the motivation for the required rate of return. The issue has historically been 

focused on the problems within the model. However, another conclusion is that there are 

fundamental problems regarding the public grant system. The essay also offers solutions 

based on both the theory of partnering and the function-based rent model.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Den svenska staten äger ett stort antal fastigheter, både i Sverige och i utlandet. Beståndet är 

av varierande karaktär och omfattar allt från sedvanliga kontorslokaler och bostäder till 

speciella objekt såsom kriminalvårdsanstalter, universitetsområden och naturreservat. 

Eftersom byggnadstyperna varierar är även mångfalden bland hyresgästerna stor. Såväl 

företag som privatpersoner samt myndigheter och statliga bolag hyr lokaler av staten. 

Generellt sett är det ingen större skillnad mellan att ha en statlig eller privat fastighetsägare 

som hyresvärd. Fastighetsägaren förser hyresgästen med en yta som hyresgästen i sin tur 

betalar hyra för. En situation som emellertid är intressant är den där staten har rollen både som 

fastighetsägare och som hyresgäst. Om båda parter i slutändan har samma huvudman, dvs. 

staten, hur bör hyressättning och ansvarsfördelning gå till?  

Om detta har många diskussioner förts genom åren. En viktig brytpunkt var reformen av den 

statliga lokalförsörjningen som genomfördes år 1993. Byggnadsstyrelsen som tidigare haft 

ansvaret för statens lokalförsörjning avvecklades och ersattes med tre nya 

fastighetsförvaltande enheter. Reformen innebar även att de statliga hyresgästerna skulle börja 

betala hyra för sin lokalanvändning till de nybildade statliga fastighetsförvaltarna. Motivet för 

detta var att öka kostnadsmedvetenheten och därmed främja en mer effektiv statlig 

förmögenhetsförvaltning.  

Hyressättningen av de statliga lokalerna skulle baseras på affärsmässiga grunder för att uppnå 

konkurrensneutralitet mellan statlig och privat fastighetsförvaltning. Genom att agera på 

marknaden under samma villkor skulle därmed en marknadsmässig avkastning på det statliga 

kapitalet uppnås. Hyran för de statligt ägda lokalerna skulle därför härledas från marknaden 

för liknande lokaler, dvs. marknadshyra. I praktiken fungerar detta väl då det finns ett flertal 

relevanta jämförelseobjekt att fastställa marknadshyran utifrån. Marknadshyressättning för 

exempelvis lager och kontorslokaler är sällan problematisk. Svårigheten uppstår i att hitta 

liknande objekt för fastigheter med särskilda speciella egenskaper, såsom exempelvis 

regementsområden, specialbyggda laboratorier eller museer. Hur bör hyran fastställas för de 

objekt där det inte finns någon egentlig marknad att härleda hyran från?  

Det statliga fastighetsbeståndet brukar delas upp i generella fastigheter och 

ändamålsfastigheter, där den grundläggande skillnaden ligger i att ändamålsfastigheter har 

liten eller ingen reell alternativ användning. Istället för marknadshyra är utgångspunkten för 

dessa objekt en hyressättningsprincip som kallas kostnadshyra. Denna typ av hyra utgår från 

att hyresgästen ska betala de kostnader som uppstår för fastighetsägaren i och med 

förhyrningen.  

Begreppen ändamålsfastighet och kostnadshyra har visat sig vara svårdefinierade och relativt 

komplicerade att tillämpa. Utredningar som har följt upp utvecklingen efter den statliga 

fastighetsreformen har påtalat att många problem har uppstått inom kulturområdet. Statens 

Fastighetsverk är myndigheten som förvaltar de statliga kulturfastigheterna. Av dessa har det 

beslutats att fem stycken objekt, de så kallade kulturinstitutionerna, ska betala kostnadshyra.  

Sedan reformen år 1993 har kostnadshyresmodellens syfte och innehåll varit en konfliktfylld 

fråga som lyfts fram ett flertal gånger utan någon långsiktig lösning. Problem har påtalats 

främst angående anslagsfördelning, avkastningskrav och underhållsplanering. I år är det tjugo 

år sedan reformen genomfördes och en stor del av problematiken är fortfarande aktuell.   



 

7 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

På en övergripande nivå är syftet med detta arbete att undersöka hur hyressättningen för 

ändamålsfastigheter går till i praktiken, specifikt inom kulturområdet. Till grund för denna 

analys kommer aktörernas tolkning och tillämpning av begreppen ändamålsfastighet och 

kostnadshyra att undersökas. Fokus kommer att ligga på hur avtalen är utformade och vilka 

konsekvenser det får med avseende på bland annat underhållsplanering och transparens.  

Problemen med hyressättningen för kulturinstitutionerna hör samman med utformningen av 

anslagssystemet varför även detta kommer att analyseras. En annan aspekt som kommer in i 

arbetet är hur SFV och de aktuella hyresgästerna är styrda av staten och vilka konsekvenser 

detta får.  

Avslutningsvis är syftet med uppsatsen även att reflektera runt diverse lösningar eller 

förbättringar som skulle kunna göras av hyressättningsprincipen.  

Frågeställningarna kan sammanfattas i följande punkter:  
 

 Hur utförs hyressättningen för ändamålsfastigheter inom kulturområdet i praktiken?  

 Hur påverkar anslagssystemet hyresförhållandet mellan parterna? 

 Vilka effekter får kostnadshyressättningen för underhållsplanering? 

 Hur skulle hyressättningssystemet kunna förbättras? 

 

1.3 Disposition 

Arbetet är indelat i tre delar med sammanlagt nio kapitel.  
 

Del 1 – Introduktion till ämnet.  

Kapitel 1-5. Inledning, Metod, Teoretiska modeller och begrepp, Presentation 

av parterna, Historik.  

 

Del 2 – Situationsbeskrivning.  

 Kapitel 6-7. Nuvarande situation och regelverk, Intervjusvar.  

 

Del 3 – Analys och slutsats.  

 Kapitel 8-9. Analys och förslag, Sammanfattning och slutsats.  

 

Därpå följer referensförteckning och bilagor.  

 

1.4 Avgränsning 

Arbetet kommer endast att fokusera på hyressättning av kulturfastigheter som kan betraktas 

som ändamålsfastigheter. Studien är begränsad till att studera förhållandet mellan en 

fastighetsägare, Statens Fastighetsverk (SFV) och de fem hyresgäster som i dagsläget är 

ålagda att betala kostnadshyra, Operan AB, Dramaten AB, Naturhistoriska riksmuseet, 

Nationalmuseum och Historiska museet, alla belägna i Stockholm. Av praktiska skäl görs en 

ytterligare avgränsning som innebär att fokus kommer att ligga på museerna, dvs. 

Naturhistoriska Riksmuseet, Nationalmuseum och Historiska museet.  
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2. Metod 
Examensarbetets syfte är att beskriva hur hyressättningen av kulturfastigheter går till. För att 

kunna åstadkomma detta har intervjuer genomförts med representanter för tre av 

kulturinstitutionerna som har kostnadshyra i dagsläget samt med representant för Statens 

Fastighetsverk. Intervju har även skett med representant från Strindbergsmuseet som är 

kunnig inom området.  

Intervjuer har skett med följande personer:  

Nationalmuseum   Mats Svensson   Chef för Fastighet, säkerhet och logistik 

            

Naturhistoriska riksmuseet   
Lennart 
Sandberg   

Chef för Verksamhetsstöd, ställföreträdande överintendent  

            

Historiska museet   Fredrik Sochor   Projektledare/samordnare administrativa enheten 

            

Statens Fastighetsverk   Johan Zetterberg   Fastighetschef 

            

Strindbergsmuseet   Stefan Bohman   Museichef på Strindbergsmuseet, tidigare museichef på 

Musikmuseet samt tidigare styrelseledamot i Naturhistoriska 
riksmuseets styrelse 

 

För varje kulturinstitution har först en allmän intervjuförfrågan skickats till museernas 

registrator. Syftet med detta är att låta kulturinstitutionerna internt föra fram den person som 

de anser har mest insyn i ämnet och bör användas som intervjuperson. Samtliga personer som 

har intervjuats har särskild kompetens angående kostnadshyresavtalen. Intervjuer har ej skett 

med företrädare för Operan och Dramaten. Ansvariga för dessa institutioner har inte heller 

kunnat nås för en kommentar.  

Strindbergsmuseet är inte en av de institutioner som tillämpar kostnadshyra. Stefan Bohman 

har intervjuats för sin bakgrund och erfarenhet av kostnadshyres- och marknadshyresavtal 

under sin tid i branschen. Bohman har tidigare varit ledamot i styrelsen för Naturhistoriska 

riksmuseet som tillämpar kostnadshyra samt museichef för Musikmuseet som har 

marknadshyra med SFV som förvaltare.  

Intervjuerna har spelats in och transkriberats. Såsom i alla intervjustudier finns det en risk för 

feltolkningar i kommunikationen mellan intervjuare och intervjuobjekt, både av ställda frågor 

och givna svar. 

Utöver intervjuerna har en litteraturstudie genomförts för att sammanställa de slutsatser som 

dragits i tidigare utredningar och rapporter om berör ämnet.  

Nuvarande hyresavtal mellan parterna har begärts och tillhandahållits av 

Ekonomistyrningsverket (ESV). Även information om anslagsnivåer och särskilda 

prisomräkningsförfaranden för kulturinstitutionerna har tillhandahållits av utredare Regina 

Hansen, Björn Andersson samt Hans Åhlander på ESV. 
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3. Teoretiska modeller och begrepp 
Valet av hyressättningsmodell är beroende av vilka egenskaper den fastighet har som 

hyressättningsmodellen ska tillämpas på. Detta kapitel kommer därför att ägnas åt att beskriva 

begreppet ändamålsfastighet och vilka egenskaper en sådan fastighet har jämfört med en s.k. 

generell fastighet. Därefter följer en kortare genomgång av de olika hyressättningsmodellerna 

som finns. Avslutningsvis följer en beskrivning av organisationsmodellen partnering.  

 

3.1 Ändamålsfastighet 

Definitionen av begreppet ändamålsfastighet har varit föremål för många diskussioner i 

utredningar och yttranden sedan fastighetsreformen år 1993. Det ska understrykas att det än 

idag inte finns någon enhetlig definition av vad en ändamålsfastighet är. En rad olika ansatser 

har gjorts genom åren att klargöra innebörden av begreppet, men ingen fastställd vägledning 

finns att hitta i lagtext. 
1
 

 

Begreppet kom till för att tydliggöra skillnaden mot s.k. generella fastigheter. Skillnaden 

ligger i att det för ändamålsfastigheter saknas alternativ till att hyra just den aktuella 

fastigheten, antingen endast för ena parten eller för båda parterna. En generell fastighet är i 

detta sammanhang därför en fastighet som kan användas för olika ändamål av olika 

verksamheter. 
2
 

 

Utgångspunkten för begreppet ändamålsfastighet är alltså att fastigheten och därtill hörande 

byggnad/er har sådana egenskaper att alternativ användning inte är möjlig. Egenskaperna kan 

exempelvis vara fysiska, lägesmässiga eller symbolmässiga.  

 

De fysiska egenskaperna blir avgörande då en byggnad inte utan större ombyggnation kan få 

alternativ användning. Exempel på detta kan vara fyrar, kyrkor och militära byggnader 

etcetera. Den lägesmässiga faktorn innebär att en byggnad som ligger i direkt närhet till 

exempelvis en industri sällan lämpar sig för annan användning än för verksamhet som har 

med industrin att göra, även om den till sin utformning skulle kunna fungera för annan typ av 

verksamhet. 
3
 

 

En generell fastighet som är belägen i ett område av flera ändamålsfastigheter kan även den 

klassas som en ändamålsfastighet till följd av att områdets karaktär är så pass betingat med en 

viss typ av användning, t.ex. högskoleområden. Ett sådant område kallas för 

ändamålsområde. Om båda parter saknar alternativ kallas fastigheten vanligtvis för en ren 

ändamålsfastighet.
 4
 

 

Ytterligare en situation där begreppet ändamålsfastighet är tillämpligt är då byggnaden blivit 

en symbol för den verksamhet som bedrivs i den. Byggnadens utformning och läge skulle 

alltså inte utgöra något hinder för alternativ användning i teorin, men eftersom byggnaden är 

så starkt förknippad med verksamheten så begränsas eller utesluts den alternativa 

användningen. En fastighet/byggnad kan även sakna alternativ till följd exempelvis av ett 

myndighetsbeslut om att verksamheten ska bedrivas just där. 
5
 

                                                
1 SOU 2011:31 sid 274.  
2 SOU 1996:187 sid 36-38.  
3 SOU 1996:187 sid 38-40. 
4 Ibid.  
5 SOU 2004:28 sid 14.  
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3.2 Hyresmodeller 

3.2.1 Marknadshyra 

Vid marknadshyressättning härleds hyran från jämförliga objekts hyror på marknaden. 

Marknadshyra kan således inte beräknas utan endast uppskattas. Syftet är att fastighetsägaren 

inte ska ha någon alternativkostnad i och med förhyrningen; dvs. att fastighetsägaren inte ska 

gå miste om andra eventuellt högre betalningsviljor på marknaden.
 6

 

 

Marknadshyressättning är den vanligaste principen vid lokalhyra. Den uppskattade nivån för 

marknadshyran utgör då vägledning för den förhandling mellan fastighetsägare och hyresgäst 

som sedan resulterar i den slutgiltiga hyran. De faktiska kostnaderna som uppstår för 

fastighetsägaren i form av underhåll, drift och administration kan antingen understiga eller 

överstiga den överenskomna hyran. 
7
 

3.2.2 Kostnadshyra 

Vid kostnadshyressättning ska hyran uppgå till de kostnader som uppstår för fastighetsägaren. 

Uthyrningen ska varken ge ett underskott eller överskott för fastighetsägaren. Denna typ av 

hyressättning förekommer för objekt där marknad för jämförelse saknas samt där 

fastighetsägarens primära mål inte är att göra vinst, som exempelvis vid statlig eller 

kommunal uthyrning. De typer av kostnader som normalt sett ingår i kostnadshyra är: 
8
 

 

 Kapitalkostnad (ränta och avskrivningar på fastighetens bokförda värde) 

 Drift 

 Underhåll 

 Administration 
 

Kapitalkostnadsdelen består av avskrivningar och ränta på det bokförda värdet.  

Inom statlig fastighetsförvaltning utgörs räntekravet vanligen av fastighetsförvaltarens 

genomsnittliga låneränta, statens avkastningskrav på myndighetskapitalet och en 

riskkomponent. 
9
 Myndighetskapitalet i detta avseende består av statskapitalet (värde som 

fastställdes vid värdering av fastigheterna under fastighetsreformen) samt kapitalförändringen 

(överskott eller underskott som uppstår i myndighetens verksamhet). Avkastningskravet som 

regeringen ställer på SFV innebär att resultatet efter finansiella poster hos verksamheten ska 

motsvara en viss bestämd procentsats av det avkastningspliktiga myndighetskapitalet. 
10

 

 

Räntekravets utformning är en omdiskuterad fråga som kommer att återkomma i kommande 

kapitel. Kostnader för investeringar som utförs under avtalstiden läggs till i kapitalet på vilket 

ränta beräknas och avskrivningar görs. Administrationskostnaden är ofta baserad på nyckeltal 

från den aktuella förvaltarens ekonomiska redovisning eller från exempelvis 

statistiksammanställningen REPAB. Sättet att debitera kostnadshyran på varierar. 

Kostnaderna kan antingen uppskattas och debiteras innan de uppstår, eller efteråt baserat på 

de uppkomna kostnaderna. Vanligt är att schabloner för kostnaderna används och att summan 

betalas årsvis i förväg. Dessa kan sedan korrigeras mot de faktiska kostnaderna eller inte.
 11

 

                                                
6 SOU 2011:31, sid 273.  
7 Ibid.  
8 Lind & Hellström, sid 25-29.  
9 SOU 2011:31 sid 133.  
10 För SFV omfattas det avkastningspliktiga myndighetskapitalet dock inte av hela beståndets kapitalvärden utan 

består av ”det totala myndighetskapitalet med avdrag för kapitalet som avser bidragsfastigheter och skog utan 

avkastningsförmåga”. Källa: SOU 2011:31 sid 117.  
11 SOU 2011:31 sid 277-281.   
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3.2.3 Funktionshyra 

Funktionshyra är en hyressättningsprincip som Hans Lind och Anders Hellström under år 

2012 diskuterade i skriften ”Internhyra – rätt incitament för effektiva lokaler”. Principen är 

menad för tillämpning inom kommun och landsting men skulle även kunna appliceras analogt 

på statlig förvaltning. Funktionshyresmodellen utgår från att hyran ska spegla det värde som 

lokalerna skapar för verksamheten. 
12

 
 

Modellen togs fram som ett alternativ till kostnadshyresmodellen. Detta eftersom 

kostnadshyrans storlek till stor del är beroende av lokalens byggår och inte hur väl lokalen 

tjänar hyresgästen. Äldre byggnader har lägre kapitalvärden och därmed lägre avskrivningar 

och räntebetalningar vilket ger relativt låg hyresnivå. Nyare lokaler har högre hyror av motsatt 

skäl. Detta leder till att verksamheter i nyare lokaler har mindre pengar över att lägga på andra 

delar av verksamheten. Om värdet av att ha de nyare lokalerna vägde upp detta så skulle 

nyttan vara densamma i båda lokalerna. Författarna menar dock att detta sällan är fallet. 
13

 
 

Funktionshyrans mål är istället att hyran ska uppgå till nyttan som lokalerna skapar för den 

aktuella verksamheten. Nyttan mäts genom att ett visst antal parametrar ställs upp för att 

bedöma hur väl lokalen tjänar verksamheten. Lind och Hellström tar skolor som exempel där 

kapacitet i form av antal elever samt lokalstandard ställs upp som parametrar. De olika 

objekten poängsätts sedan utifrån dessa parametrar och hyresgästerna ska utifrån denna 

poängsättning betala olika mycket i hyra. Fastighetsägarens samtliga kostnader för dessa 

objekt slås ihop och fördelas sedan enligt poängsättningen. Funktionshyran kan även 

bestämmas av den samlade marknadshyran för samtliga objekt fördelad utifrån 

poängsättningen. 
14

  
 

3.3 Organisationsmodellen partnering 

Partnering är en organisationsmodell som går ut på att samarbete mellan de olika inblandade 

parterna ökar effektiviteten i ett eller flera gemensamma projekt, förutsatt ett antal parametrar 

för samarbetet uppfylls. Modellen är vanligt förekommande inom byggbranschen. 
15

 
 

Brittiska Construction Industry Board har formulerat följande beskrivning:  
 

”Partnering är ett strukturerat arbetssätt för att stödja lagarbete över kontraktsgränserna. 

Dess fundamentala delar är fastlagda gemensamma mål, gemensamt överenskomna system 

för problem- och konfliktlösning, samt ett aktivt sökande efter ständigt mätbara 

förbättringar”.
 16

 
 

Carl Hagberg och Martin Hjelt har skrivit uppsatsen ”Aktörernas syn på partnering i 

branschen”. De betonar särskilt vikten av öppna böcker och transparens för att uppnå bästa 

resultat vid partnering. Insynen ökar och underlättar kommunikationen i samarbetet. Så 

kallade partneringdeklarationer (dokument som upprättas för att tillkännage gemensamma 

mål och tillvägagångssätt), används för att befästa och stärka samarbetet. Utöver detta 

framhålls även betydelsen av att de inblandade parterna har en positiv inställning och tillit till 

partneringförhållandet. 
17

 

                                                
12

 Lind & Hellström 2012 sid 37-41. 
13

 Ibid.  
14

 Ibid.  
15

 Nyström, J. 2007 sid 1.  
16 Hagberg, Carl & Hjelt, Martin 2011 sid 12.   
17 Ibid sid 62.  
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4. Presentation av parterna 

4.1 Statens Fastighetsverk 

Statens Fastighetsverk (SFV) förvaltar statens kulturhistoriskt värdefulla byggnader och 

miljöer. SFV är en myndighet som bildades år 1993 i samband med den statliga 

fastighetsreformen. Förvaltningsuppdraget omfattar cirka 6,4 miljoner hektar mark och 2 

miljoner kvadratmeter lokaler fördelade på cirka 2300 fastigheter med 3000 byggnader. SFV 

förvaltar utöver de inrikes belägna fastigheterna även ett antal ambassader, residens och 

institut i ett 60-tal andra länder. Cirka tre fjärdedelar av verksamhetens totala hyresintäkter 

kommer från statliga hyresgäster. 
18

 

Organisationen är uppdelad i fem verksamhetsgrenar, SFV Mark, SFV Inrikes 

Hyresfastigheter, SFV Utrikes Hyresfastigheter, SFV Bidragsfastigheter samt SFV Övrigt. 
19

 
 

 

Figur 1. Organisationsschema över verksamhetsgrenar inom SFV. 

Kategorin Inrikes Hyresfastigheter omfattar de fastigheter som ”långsiktigt bör ge ett 

ekonomiskt överskott”. 
20

 Motsatsvis innehåller kategorin ”Bidragsfastigheter” de objekt som 

bedöms sakna förutsättning att ge överskott på lång sikt. Dessa fastigheter är istället 

anslagsfinansierade. Intäkterna för bidragsfastigheterna utgör i genomsnitt cirka 15-25 % av 

deras kostnader. 
21

 

Det övergripande regelverket som gäller för SFV är förordning (1993:527) om förvaltning av 

statliga fastigheter, m.m. Denna förordning reglerar samtliga fastighetsförvaltande 

myndigheters uppdrag och hur förvaltningen av det statliga beståndet ska gå till. På ett mer 

specifikt plan styrs SFV av förordning (2007:757) med instruktion för Statens Fastighetsverk. 

Första paragrafen i denna förordning anger SFV:s uppdrag och lyder som följer:  
 

”1 § Statens fastighetsverk ansvarar för att förvalta en viss del av statens fasta egendom. 

Verket ska inom sitt uppdrag bidra till ett hållbart byggande och en hållbar förvaltning. 

Fastigheterna ska förvaltas så att en god resurshushållning och en hög ekonomisk effektivitet 

uppnås”. 
 

I den statliga administrationen är SFV sorterat under finansdepartementet. Myndigheten ska 

årligen betala in till staten en summa som motsvarar avskrivningar, avkastningskrav samt 

resultat av fastighetsförsäljningar och bokfört värde för sålda fastigheter. 
22

 För år 2012 

uppgick avkastningskravet för SFV till 5,4 %. 
23

 

                                                
18 SFV årsredovisning 2012 sid 3. 
19 Ibid sid 1.  
20 SOU 2011:31 sid 123. 
21 Ibid sid 125. 
22 SFV budgetunderlag för år 2014-2016 sid 4.   
23 SFV årsredovisning 2012 sid 14.  
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4.2 Kulturinstitutionerna 

4.2.1 Allmänt om kulturinstitutionerna 

De fem kulturinstitutionerna som är relevanta för detta arbete ingår i SFV:s verksamhetsgren 

Inrikes Hyresfastigheter, vilket är kategorin för de fastigheter som anses kunna generera ett 

långsiktigt ekonomiskt överskott. 
24

 Samtliga fem kostnadshyresgästers byggnader är belägna 

i Stockholm. Två av dessa är statliga bolag, Kungliga Dramatiska Teatern AB och Kungliga 

Operan AB. Resterande tre verksamheter bedrivs i myndighetsform, dessa är 

Nationalmuseum, Naturhistoriska riksmuseet och Historiska museet. Kulturinstitutionerna är 

rent administrativt sorterade i staten under kulturdepartementet.  

 

Styrningen av de tre institutioner som bedrivs i myndighetsform sker via regleringsbrev. 

Regleringsbreven anger de mål och krav som regeringen ställer på myndigheterna. Även 

storleken på det anslag som myndigheten tilldelas anges i regleringsbrevet.
 
För de statliga 

bolagen utfärdar regeringen varje år ett regeringsbeslut som liknar regleringsbrevets 

utformning och innehåll. Regeringsbeslutet anger mål, återrapporteringskrav och uppdrag för 

respektive institution. De statliga bolagen får inte anslag utan bidrag från Kammarkollegiet. 
25

 

De tre myndighetsdrivna institutionerna styrs av förordningen (1993:528) om statliga 

myndigheters lokalförsörjning. De statliga bolagen lyder likt andra juridiska personer under 

aktiebolagslagen utan några särskilda regleringar. 
26

  

 

4.2.2 Anslagsystemets utformning 

För de kulturinstitutioner som är myndigheter tilldelas anslag för att finansiera 

verksamheterna. Anslaget delas ut från kulturdepartementet. Anslagets storlek förändras över 

årligen utifrån en prisomräkningsmodell som 

tas fram av Ekonomistyrningsverket, ESV.  

 

Prisomräkningsmodellen innebär att anslagets 

storlek förändras i takt med ett index. Detta 

index mäter hur hyrorna på lokalmarknaden 

förändras samt hur löner och en kategori som 

kallas ”övrigt” förändras generellt i samhället. 

Därmed kompenseras myndigheten för den 

allmänna prisförändringen på marknaden så att 

verksamhetens förutsättningar ska vara 

oförändrade. Enligt särskilt beslut från 

december år 2011 ska prisomräkningen för kulturinstitutionerna ske utifrån 70 % av KPI-

utvecklingen. Skillnaden är att hyresavtal som inte omfattas av detta särskilda beslut istället 

omräknas utifrån marknadsprisutvecklingen på den aktuella orten där byggnaden är belägen. 
27

  
 

Enligt anslagsförordningen har myndigheterna möjligheten att spara överskott som inte 

används under året, dock högst 3 % av anslagets storlek. Detta belopp får sparas högst två år. 

Myndigheterna har även möjlighet att få utökat anslag, en s.k. anslagskredit. Även 

anslagskrediten får endast uppgå till 3 % av anslagets storlek.  

                                                
24 SOU 2011:31 sid 123. 
25 Riksrevisionen 2006 Vad och vem styr de statliga bolagen? sid 31.  
26 Ibid sid 17.  
27 Regeringsbeslut Fi2011/5349 sid 4.  

Figur 2. Ekonomiskt flöde mellan aktörerna.  
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4.2.3 Kort presentation av respektive kulturinstitution 

Operan 
Verksamheten i Operahuset på Gustav Adolfs torg i Stockholm drivs av Kungliga Operan AB 

vilket är ett helägt statligt aktiebolag. Huvudbyggnaden uppfördes år 1898 och dess area 

uppgår totalt till 22 647 kvadratmeter.  

 

Dramaten 
Likt Operan bedrivs verksamheten på Dramaten av det helägda statliga aktiebolaget Kungliga 

Dramatiska Teatern AB. Huvudbyggnaden vid Nybroplan i Stockholm stod färdig år 1908 

och har en lokalarea på 12 642 kvadratmeter som upplåts med kostnadshyra. Dramaten hyr 

även av SFV den byggnad där Lilla Scenen finns, denna upplåts dock till marknadshyra.  

 

Naturhistoriska riksmuseet 
Naturhistoriska riksmuseet drivs i myndighetsform. Museet invigdes år 1916. 

Huvudbyggnaden och det s.k. Botanhuset vid Frescati i Stockholm debiteras kostnadshyra. 

Den totala lokalytan uppgår till 33 370 kvadratmeter. Naturhistoriska riksmuseet förhyr även 

andra byggnader från SFV vilka upplåts med marknadshyra.  

 

Historiska museet 
Historiska museet drivs i myndighetsform. Museet är en del av Statens historiska museer. I 

Statens historiska museer ingår även Kungliga Myntkabinettet som inte är föremål för denna 

uppsats. Kostnadshyra tillämpas för Historiska museets huvudbyggnad som uppgår till 12 449 

kvadratmeter belägen på Narvavägen i Stockholm.  

 

Nationalmuseum 
Nationalmuseum drivs i myndighetsform. Kostnadshyra tillämpas för huvudbyggnaden. 

Arean för denna byggnad uppgår till 12 517 kvadratmeter. Museet hyr även museilokalerna 

Prins Eugens Waldemarsudde av SFV, dessa upplåts dock inte med kostnadshyra. Under år 

2013 påbörjades arbetet med att renovera Nationalmuseums huvudbyggnad vilket beräknas 

vara avslutat år 2017. 
28

 

                                                
28 Beskrivningar av samtliga institutioner från SOU 2004:31 sid 305-307.  
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5. Historik 
Hyressättning av ändamålsfastigheter är ett vida omdiskuterat ämne. Frågan har debatterats 

flitigt i media och i en lång rad utredningar av olika instanser inom riksdag och regering. 

Detta kapitel kommer att ägnas åt att återge de viktigaste dragen i den historiska utvecklingen 

inom ämnet.   

 

5.1 Reformen av den statliga fastighetsförvaltningen år 1993-94 

5.1.1 Fastighetsreformens syfte och genomförande 

Under början på 1990-talet genomfördes en omfattande förändring av den svenska 

statsförvaltningen. Det skedde en allmän övergång från en detaljerad till en mer mål- och 

resultatinriktad budgetstyrning och en viktig del i detta var att förändra sättet som den statliga 

lokalförsörjningen var utformad på. Denna förändring benämns ofta som den statliga 

fastighetsreformen. 
29

 

 

Innan reformen var Byggnadsstyrelsen den centrala myndigheten för statlig lokalplanering. 

Byggnadsstyrelsen bedömde myndigheternas lokalbehov och då det beslutats att en 

myndighet behövde och skulle tilldelas större lokaler fick denna myndighet direkt en ökning i 

sin budget som täckte de ökade hyreskostnaderna. Avsaknaden av kostnad skapade emellertid 

incitament för myndigheterna att efterfråga större lokalyta än vad som egentligen krävdes för 

verksamheten. 
30

 

 

Förändringen kom år 1993 då fastighetsreformen innebar att myndigheterna istället fick eget 

ansvar och befogenheter att hantera sina resurser. Myndigheterna fick därmed betala den 

kostnad som lokalnyttjandet faktiskt gav upphov till. Motivet bakom reformen var att främja 

kostnadsmedvetenheten och på så sätt öka viljan hos myndigheterna att på ett så effektivt sätt 

som möjligt utföra sina verksamheter. Genom att låta myndigheterna betala den verkliga 

kostnaden för lokalena skulle endast så mycket lokalyta efterfrågas som verkligen behövdes 

för att verksamheten skulle fungera tillfredställande. 
31

 

 

I samband med detta förändrades budget- och anslagssystemet. Det beslutades att 

myndigheterna skulle tilldelas ett ramanslag för samtliga kostnader, istället för att få anslag 

vikta åt olika ändamål. I och med den nya modellen med ett totalt anslag behövde 

myndigheterna väga lokalyta mot att lägga resurser på andra delar av verksamheten. Tanken 

var att lokalyta ska ses som en produktionsfaktor likställd med exempelvis personal. 

Prisomräkningsmodellen infördes för att kompensera myndigheten för den allmänna 

prisförändringen på marknaden. Syftet var att förutsättningarna för att bedriva verksamheten 

skulle vara oförändrade. Införandet av prisomräkningsmodellen innebar att hyreshöjningar för 

den specifika verksamheten inte kompenserades direkt i anslaget såsom det gjordes tidigare. 
32

 

 

I en rapport om lokalförsörjningen år 1990 framförde Riksrevisionsverket att nyckeln till en 

mer effektiv lokalförsörjning var att skapa konkurrensneutralitet mellan statliga 

fastighetsägare och andra aktörer på marknaden. Idén om konkurrensneutralitet kom sedan att 

bli grundläggande för den statliga fastighetsreformen. 
33

 Konkurrensneutralitet innebär att det 

varken ska vara dyrare eller billigare för myndigheterna att hyra lokaler av en icke-statlig 

                                                
29 SOU 2011:31 sid 37.  
30 SOU 1997:96 sid 27.  
31 SOU 1992:79 sid 33.  
32 SOU 1996:187 sid 23.  
33 SOU 2011:31 sid 194. samt Revisionsrapport Dnr 1989:1434. 
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aktör. Neutraliteten mellan aktörerna tvingar de statliga hyresgästerna välja tillräcklig lokalyta 

utifrån den faktiska kostnad som andra hyresgäster får betala för lokalerna på marknaden. 

Utifrån idén om konkurrensneutralitet fastställdes därför den grundläggande 

hyressättningsprincipen för statlig förhyrning till marknadshyra. 
34

 

 

I linje med den resultatinriktade styrningen fastslog riksdagen att förvaltningen av de statliga 

fastigheterna ska drivas med ett marknadsmässigt avkastningskrav. 
35

 Detta innebär att 

fastighetsförvaltarna årsvis ska uppnå en viss avkastning på det genomsnittliga statliga 

myndighetskapitalet. 
36

 
 

5.1.2 Ny administrativ uppdelning 

I och med reformen delades Byggnadsstyrelsen upp i tre nya enheter; en ny statlig 

förvaltningsmyndighet och två nya statliga bolag. 
37

 Förvaltningen av högskole- och 

universitetsbyggnader togs över av det ena statliga bolaget, Akademiska Hus AB. Det andra 

statliga bolaget som bildades var Vasakronan AB, vars ursprungliga bestånd omfattade 

varierande typer av byggnader, men som sedan renodlades till att innehålla enbart 

kommersiella fastigheter. 
38

 Den tredje statliga fastighetsförvaltande enheten var myndigheten 

Statens Fastighetsverk.  
 

 
 

 

 
 

Som tidigare nämnt är skillnaden mellan att förvalta fastigheter i bolagsform och i 

myndighetsform i första hand möjligheten för staten att styra verksamheten. Ett statligt bolag 

är en sedvanlig juridisk person som lyder under aktiebolagslagen. 
39

 En myndighet styrs via 

                                                
34 SOU 1992:79 sid 14. 
35 Ibid sid 20.  
36 Regleringsbrev för SFV 2013.  
37 Uppdelningen har emellertid ändrats ett flertal gånger sedan reformen 1993.  
38 Inkluderade även Vasakronan Krim AB (kriminalvårdsfastigheter) och Vasajorden AB 
(utbildningsfastigheter). Vasakronan AB renodlades sedermera att endast innehålla kommersiella fastigheter då 

utbildningsfastigheterna såldes till Akademiska Hus AB och övriga specialfastigheter till bolaget 

Specialfastigheter AB.  
39 Styrs även via regeringsbeslut som liknar regleringsbrev till sin utformning, se avsnitt 4.2.  

Figur 3. Flödesschema över hur den statliga fastighetsförvaltningen har 
varit indelad sedan reformen år 1993.  

 

Bildades år 1993 för att bistå 
regeringen i lokal-

försörjningsfrågor. 

Avvecklades år 1997.  
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regleringsbrev direkt från regeringen. För att uppnå konkurrensneutralitet framstår bolagsform 

som det mest naturliga alternativet då det i stort sett ger ledningen möjlighet att agera på 

samma villkor som övriga aktörer på marknaden. 
40

 
 

Det har emellertid gjorts tydligt att inte alla fastigheter lämpar sig för förvaltning i 

bolagsform.
 41

 Staten äger fastigheter som på grund av sina egenskaper motiverar förvaltning 

inom närmare kontroll för regeringen. Detta gäller sådana fastigheter som har ett speciellt 

värde som staten särskilt värnar om, exempelvis för att säkerställa rikets säkerhet.
 42

 För just 

försvarsfastigheter bildades sedermera Fortifikationsverket.  
 

Staten har även gjort uttryck för att myndighetsförvaltningen passar för särskilt 

kulturhistoriskt värdefulla fastigheter. Det klargjordes att fastigheter med speciella 

utformningar och funktioner berättar något om Sveriges historia och att deras kulturvärden 

ska bevaras för framtiden. För denna grupp av fastigheter bildades Statens Fastighetsverk. 
43

  
 

I utredningen som genomfördes innan reformen omnämns särskilt vissa kulturinstitutioner 

bland fastigheterna som synnerligen värdefulla.  

 

”SFV kommer att förvalta fastigheter för flera av landets centrala kulturinstitutioner – 

Operan, Dramatiska Teatern och flertalet större museer – vilkas institutionsbyggnader 

behålls i statlig ägo bland annat med tanke på de verksamheter de rymmer”. 44  
 

5.1.3 Eventuell problematik runt ändamålsfastigheter  

I den förberedande reformutredningen uppmärksammades en tänkbar problematik gällande 

den nya hyressättningsprincipen. Utredningens författare skriver att det kan uppstå svårigheter 

då marknadshyra ska tillämpas på Statens Fastighetsverks bestånd. Detta eftersom det som till 

största del består av speciella fastigheter som sällan har liknande objekt som är jämförbara. 
45

  

 

För att beskriva dessa speciella fastigheter introducerades begreppet ändamålsfastigheter där 

dessa särskiljdes från s.k. generella placeringsfastigheter. Ändamålsfastigheter sades då vara 

sådana fastigheter som ”saknar eller har en mycket liten alternativ användning och/eller har 

skräddarsytts för sitt ändamål”. 
46

 Författarna till reformutredningen gav följande 

rekommendation för hur hyressättningen av dessa skulle gå till:  
 

”Hyran för ändamålsfastigheter skall fastställas på affärsmässiga grunder. Det innebär att 

hyran beräknas på grundval av återanskaffningsvärdet av lokalerna med beaktande av ålder 

och förslitning samt drift- och underhållskostnader”. 
47

 
 

Denna rekommendation förverkligades dock inte i den slutgiltiga författningstexten. Som 

resultat av fastighetsreformen stadgades förordning (1993:527) om förvaltning av statliga 

fastigheter, m.m. Denna anger endast följande angående hyressättning av ändamålsfastigheter: 
 

                                                
40 SOU 2011:31 sid 195.  
41 Ibid sid 192-193.  
42 SOU 2011:31 sid 41. 
43 SOU 1992:79 sid 40.  
44 Ibid sid 108.  
45 SOU 1992:79 sid 17-18.  
46 Prop. 1991/92:44 sid 3.  
47 SOU 1992:79 sid 21.  
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”[…] upplåtelser skall ske på marknadsmässiga villkor. Om ersättningen inte kan fastställas 

på marknadsmässig grund skall den fastställas efter vad som kan anses skäligt. Hänsyn bör 

därvid tas till sådana faktorer som fastighetens särskilda karaktär samt dess ekonomiska och 

tekniska livslängd.” 
 

Förordningens sparsamma formulering och brist på instruktion utgjorde en stor del av den 

kritik som fördes fram under utvärderingen av reformen år 1996/97. Grundtanken med 

reformen var att myndigheterna skulle tvingas tänka över sitt lokalutnyttjande och minska 

eller öka denna till det som är optimalt för verksamheten. Såsom utredningens författare 

förutsåg, visade sig detta vara problematiskt i de fall då hyresgästen på ett eller annat sätt var 

bunden till sin lokal.  
 

5.2 Effekter av reformen och uppföljningsutredning år 1996-97 

Tre år efter reformens genomförande, år 1996, tillsattes en uppföljningsutredning för att 

sammanställa vilka effekter som förändringarna lett till. Utredarna konstaterade att reformen 

generellt sett hade lett till ökad effektivitet inom den statliga lokalförsörjningen. Att skilja på 

ägandet och brukandet ansågs ha varit ett klokt beslut och myndigheterna uppvisade enligt 

utredningen överlag en ökad kostnadsmedvetenhet. Utredningens författare var emellertid inte 

odelat positiva. Det främsta problemet som hade uppstått till följd av reformen sades vara just 

hur tillämpningen av de nya riktlinjerna för ändamålsfastigheter gick till. 
48

 Utredarna skriver:  
 

”Tidigt i utredningsarbetet visade det sig att hanteringen av statens ändamålsfastigheter var 

ett område där det fanns konflikter och oklara punkter.” 
49

 
 

På grund av koncentrationen av problem inom detta område ägnades ett delbetänkande helt åt 

att analysera principerna för förvaltning och hyressättning av ändamålsfastigheter.  

 

I reformens kölvatten hade konflikter uppstått mellan hyresgäster och de nya statliga 

fastighetsförvaltarna, flera av vilka hamnade i Hyresnämnden. Parterna hade svårt att komma 

överens i frågor om investeringar och underhållsplanering vilket ledde till utdragna och 

kostsamma förhandlingar. Anledningen till detta ansågs vara att direktiven till de statliga 

fastighetsförvaltarna inte varit tillräckligt tydliga. Utredarna menar att en mer grundlig analys 

av marknaden för ändamålsfastigheter borde ha gjorts. Specifikt en analys av vad 

marknadsmässighet innebär för lokaler som är utformade efter speciella ändamål. 
50

 
 

Problemen som fördes fram för ändamålsfastigheter kan sammanställas till följande punkter:  
 

 Oklarhet runt definitionen av ändamålsfastighet samt vilka egenskaper marknaden för 

ändamålsfastigheter har 

 Tveksamhet angående hur hyresavtal bör utformas med avseende på exempelvis 

ansvarsfördelning och kontraktslängd 

 Anslagssystemets utformning, ovisshet om myndigheterna fick behålla de besparingar 

som de gjort på lokalkostnader 

 Kontroverser runt eventuellt eftersatt underhåll 

                                                
48 SOU 1997:96 sid 16.  
49 SOU 1996:187 sid 3.  
50 Ibid, sid 53, hänvisning till Statens Lokalförsörjningsverks rapport ”Hyressättning i ändamålsfastigheter mm.” 
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Utredarna konstaterade att gränsen mellan ändamålsfastigheter och placeringsfastigheter i 

många avseenden är flytande. Den dåvarande tillämpningen av begreppet gjorde det svårt att 

otvetydigt klassificera fastigheterna. En fastighet kan vara både generell och av 

ändamålskaraktär beroende på hur dess egenskaper tolkas.  

 

Utredarna föreslog följaktligen en utveckling av ändamålsdefinitionen. De rekommenderade 

en uppdelning i ändamålsfastigheter på grund av teknisk utformning, där byggnadens 

utförande endast tillåter en viss verksamhet, och ändamålsfastighet på grund av läget, där 

byggnadens lokalisering förhindrar alternativ verksamhet.  
51

  

 

Begreppet ”ren ändamålsfastighet” infördes, vilket ansågs vara en fastighet där varken 

fastighetsägaren eller hyresgästen har realistiska alternativ. Även ändamålsfastigheter enbart 

ur hyresgästens perspektiv diskuterades. Ett exempel på detta är sådana fastigheter där 

byggnaden blivit en symbol som är starkt förknippad med verksamheten som bedrivs i den, 

exempelvis historiskt betingade fastigheter. 
52

  

 

Då en av de största bidragande faktorerna till de problem som uppstått ansågs vara 

avsaknaden av riktlinjer för dessa speciella fastigheter förde utredningens författare även fram 

ett förslag till en enhetlig modell för hyressättning av ändamålsfastigheter. Här förtydligades 

idén om kostnadshyra. Tanken var att hyran skulle utformas som en komponenthyra uppdelad 

i kapitalkostnader, driftkostnader och underhållskostnader. Uppdelningen föreslogs för att ge 

hyresgästen större insyn i vad som debiteras. Kapitalkostnadsdelen rekommenderades att vara 

nominell och därmed falla över tiden ju mer fastighetens värde som skrivits av, se figur 4. 
53

  
 

 

 
 

 
 

Kontraktet för en ändamålsfastighet skulle enligt författarna med fördel vara långsiktigt. 

Resonemanget bakom detta argument är att längre avtalsperioder ger större möjlighet att 

planera underhållsinsatser för både hyresgäst och fastighetsägare. Detta skapar således större 

förutsägbarhet och ökar möjligheten att skapa jämnare hyresnivåer eftersom större kostnader 

kan spridas ut över längre tid.
54

 

 

                                                
51 SOU 1996:187 sid 37.  
52 Ibid.   
53 SOU 1996:187 sid 54. 
54 Ibid sid 54.  

Figur 4. Hyresutveckling i löpande penningvärde.  
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Inget av ovan nämnda förslag genomfördes men tankesättet låg till grund för kommande 

utredningar. Regeringen bedömde att någon separat modell för hyressättning av 

ändamålsfastigheter inte var lämplig att införa just eftersom gränsen mellan olika 

fastighetstyper är svår att dra. Det ansågs därför vara viktigt att parterna gavs möjlighet att 

förhandla fram avtalsvillkoren utifrån varje enskild förhandlingssituation. 
55

 Hyressättningen 

som tillämpades för ändamålsfastigheterna var även fortsättningsvis marknadshyra. 
56

 

 

5.3 Mediedebatt 

Den statliga fastighetsförvaltningen förblev oförändrad och de problem som tidigare påpekats 

för ändamålsfastigheter kvarstod. I oktober år 2000 publicerades rapporten ”Leka Marknad” 

skriven av Lena Svanberg vid ESO, Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi. Rapporten 

innehöll omfattande kritik mot SFV och den hyressättningsprincip som tillämpades för 

ändamålsfastigheter. Kritiken låg huvudsakligen i att marknadsekonomiska principer inte 

kunde användas för objekt där hyresgästen saknar alternativ och för vilka det därmed inte 

existerar någon marknad. Svanberg uttrycker detta i en intervju med tidningen 

Kulturekonomi:  

 

”Det är bra att kulturinstitutionerna får veta vad de kostar. […] Men det är ointressant för 

chefen för Dramaten att veta vad kontorslokaler vid Nybroplan kostar och betala hyra som 

om Dramaten vore ett kontor. […] Det är inte så dumt att både ha monopol och kunna kräva 

marknadshyror. Dramaten och Operan kan ju inte flytta”. 
57

 

 

SFV besvarade rapporten med artikeln ”Leka Rapportskrivare” som kritiserade Svanbergs 

tillvägagångssätt. SFV ansåg att innehållet var baserat på osakliga grunder och felaktiga 

uppgifter. Kritiken bemöttes med argumentet att den hyressättning som tillämpades var styrd 

av den vägledning som lagts fram av staten. I styrningsdokumenten anges att förvaltningen 

ska ske med marknadsmässighet i så lång utsträckning som det var möjligt. Från SFV:s sida 

menade man därför att hyressättningens utformning låg utanför myndighetens kontroll. 

Kontroversen mellan SFV och Svanberg blev startskottet för en långvarig debatt som spred 

sig i medierna. 
58

  
 

5.4 Intern utredning och kostnadshyra för kulturinstitutionerna år 2001 

Mediedebatten om kulturinstitutionernas hyressättning ledde till att regeringen tillsatte en 

intern arbetsgrupp med uppgift att utreda frågan. Denna arbetsgrupp kom återigen fram till att 

det inte fanns ett tillräckligt stort behov för att utveckla en ny generell modell för 

hyressättning av alla ändamålsfastigheter och att den modell som SFV tillämpade rent 

generellt sett var rimlig.
 59

 Utredningen ledde dock till en betydelsefull förändring.  

 

Arbetsgruppen tog på sig att peka ut de byggnader inom kulturområdet där de bedömde att 

den dåvarande modellen inte var användbar för. Dessa utpekade byggnaderna skulle istället 

tillämpa rent kostnadsbaserade hyror. Dessa var de fem kulturinstitutionerna Operan, 

Dramaten, Nationalmuseum, Naturhistoriska riksmuseet och Historiska museet. Regeringen 

                                                
55 SOU 2011:31 sid 72.  
56 Riksdagens revisorer förstudie 2000/01:12 sid 7.  
57 Nielsen, Tobias.    
58 Riksdagens revisorer förstudie 2000/01:12 sid 3-4. 
59 SOU 2011:31 sid 81. 
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deklarerade detta i den ekonomiska vårpropositionen 2001 och gav SFV i september 2001 

uppdraget att omförhandla avtalen för kulturinstitutionerna till kostnadshyresavtal. 
60

 
 

Kort efter detta bestämde regeringen även att en nedskrivning skulle ske av de bokförda 

värdena hos de fem kulturinstitutionernas byggnader. Nedskrivningen bestod av det 

oavskrivna kapitalbeloppet som fanns i byggnaderna vid reformen och SFV:s bildande år 

1993. Det bokförda värdet som kvarstod var de kapitalvärden som tillförts efter år 1993 

genom nyinvesteringar. Nedskrivningen uppgick till 207 miljoner kronor och följden blev att 

hyrorna sänktes i och med att kapitalkostnadsdelen minskades. För att jämna ut 

statsfinanserna minskades kulturinstitutionernas anslag med motsvarande belopp. 
61

 

 

Själva kontraktstecknandet dröjde dock på grund av utdragna förhandlingar mellan parterna. 

Motsättningarna kretsade främst runt ifall det fanns eftersatt underhåll i byggnaderna och 

vilken part som i sådant fall skulle betala för detta. Hyresgästerna hävdade att SFV inte hade 

vidtagit tillräckliga åtgärder för att underhålla byggnaderna och att underhållet inte var s.a.s. 

”nollställt” vid övergången till kostnadshyra. Hyresgästerna var oroade över att de skulle 

behöva bära kostnaden för att åtgärda detta. Motargumentet från SFV var att verksamheterna 

som bedrivs i byggnaderna är öppna för allmänheten vilket leder till att det finns en tendens 

att underhållsåtgärder flyttas fram på grund av bristande tillgänglighet, vilket inte var SFV:s 

fel. 
62

 Förhandlingarna var långvariga och avtal träffades inte förrän flera år senare. 
63

 

 

5.5 Utredning av Riksdagens revisorer år 2001 

I samband med beslutet om att de fem kulturinstitutionerna skulle åläggas kostnadshyra 

tillsatte Riksdagens revisorer (numera Riksrevisionen) en utredning. I rapporten ”Statens 

ändamålsfastigheter - hyressättning och förvaltning” påtalade utredarna att regeringen inte 

tagit hänsyn till riksdagens ståndpunkter. Med detta syftade de på att riksdagen gjort klart att 

självkostnad borde vara den naturliga utgångspunkten för alla ändamålsfastigheter men att 

regeringen inte på ett tillfredställande sätt försäkrat sig om att detta efterlevdes av 

fastighetsförvaltarna. Klassificeringen ändamålsfastighet och hyressättningsprincipen 

kostnadshyra hade inte fått den koppling som önskat. 
64

  

 

Revisorerna ansåg att regeringens beslut att välja ut just fem kulturinstitutioner där 

kostnadshyra ska tillämpas var godtyckligt. De efterfrågade mer tydliga riktlinjer och 

urvalssätt för tillämpningen av kostnadshyra. Ett antal motioner i frågan väcktes och 

Riksdagen tillkännagav att ytterligare en utredning krävdes för att analysera hyressättningen 

av ändamålsfastigheter. 
65

 

 
5.6 Ändamålsfastighetskommittén år 2004 

En parlamentarisk kommitté tillsattes således av riksdagen som kom att kallas för 

Ändamålsfastighetskommittén. Kommittén lämnade betänkandet (SOU 2004: 28) 

”Hyressättning av vissa ändamålsbyggnader”. Vid denna tidpunkt hade endast 

Naturhistoriska riksmuseet träffat avtal med SFV, de andra hyresgästerna låg fortfarande i 

förhandling. 
66

 

                                                
60 Vårpropositionen 2001 sid 128 och SOU 2011:31 sid 81. Beslutet Fi 2001/2696. 
61 SOU 2011:31 sid 300.  
62 Ibid sid 302.  
63 SOU 2004:28 sid 133-142.  
64 Riksdagens revisorer 2001 sid 3.  
65 SOU 2011:31 sid 82.  
66 SOU 2004:28 sid 133.  
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Som en del i utredningen samlades åsikter in från institutionerna angående den nya 

hyressättningen. Framförallt uttrycktes missnöje över anslagssystemet. Myndigheterna 

motsatte sig att de inte fick behålla det överskott som skapades genom besparingar som de 

gjort i sina lokalkostnader. Hyresgästerna menade att detta motverkade de incitament som 

fastighetsreformen avsåg att skapa, nämligen att överskottet som skapades genom besparingar 

skulle kunna läggas på andra delar av verksamheten. 
67

 

 

En annan punkt som företrädarna för de fem kulturinstitutionerna lade fram var kritik mot det 

avkastningskrav som användes i hyressättningen. Kritiken riktades både mot 

avkastningskravets utformning och mot att det överhuvudtaget används. Historiska museet 

ansåg att avkastningskravet endast resulterar i en rundgång av statens pengar. De framför: 

”Om avkastningskravet slopades helt skulle ca 100 miljoner kronor per år kunna användas 

som en buffert för att klara det eftersatta underhållet på ändamålsfastigheterna”. 
68

 

Nationalmuseum uttrycker samma kritik och menar på att riskpremien som läggs till i 

avkastningskravet är omotiverad eftersom det inte föreligger någon risk i samband med 

förhyrningen till hyresgästerna i ändamålsfastigheterna. De anser att risken för hyresförlust 

eller vakans är obefintlig och att avkastningskravet istället bör motsvara det för en 5-årig 

statsobligation. 
69

 
 

SFV påpekar i utredningen att de är ålagda att föra ut det avkastningskrav som ställs från 

regeringen. Avkastningskravet tas fram med Capital Asset Pricing Model (CAPM), vilket är 

en modell som används för att bedöma risk i finansiella tillgångar. Finansdepartementet har 

framhävt att en riskpremie är en nödvändig del i räntekravet eftersom SFV, i egenskap av 

myndighet, inte har någon möjlighet att över tid avsätta pengar till oförutsedda utgifter. De 

medel som riskpåslaget i avkastningskravet genererar kan då användas utifall någon sådan 

händelse skulle inträffa. Utredningen gick på SFV:s linje och rekommenderade att ingen 

förändring av avkastningskravets utformning skulle ske. 
70

 
 

Utredningskommittén förde fram en rad förslag till förändringar varav återigen inget 

genomfördes. Ett flertal argument som förts fram i utredningen från år 1996-97 fördes fram 

igen. Utredarna anförde bland annat på nytt att marknadshyra fortsatt skulle vara 

grundprincipen för hyressättning för statligt ägda fastigheter men att kostnadshyra ska 

tillämpas för samtliga ändamålsbyggnader. 
71

 Ett nytt förslag var att avtalstider på 10 år skulle 

kunna tecknas utan regeringens godkännande för att lättare kunna åstadkomma en jämn 

hyresnivå. 
72

 
 

5.7 Kritik från kulturinstitutionerna i riksdagens kulturutskott år 2008 

Nästa större utveckling skedde år 2008 då riksdagens kulturutskott uppmanade regeringen att 

på nytt utreda hyressättningen av statliga ändamålsfastigheter. I rapporten framkommer att 

kulturinstitutionerna anser att det är positivt att kostnadshyresmodellen har lett till ökat 

samarbete och insyn, men att den inte är långsiktigt hållbar. 
73

 
 

                                                
67 SOU 2011: 31 sid 67.  
68 Ibid sid 137-140, 145-147.  
69 Ibid sid 138.  
70 SOU 2004 sid 146.  
71 Ibid sid 15-16.  
72 Ibid sid 97.  
73 Rapport från kulturutskottet ”Uppföljning av hyressättningen inom kulturområdet 2008/2009 RFR13” sid 36.  
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Kulturinstitutionerna menar att incitamentsstrukturen som skapas tvingar dem att prioritera 

mellan sin egen verksamhet och byggnadens bevarande, vilket inte borde vara institutionernas 

ansvar. En annan återkommande punkt var att anslagsfördelningen inte fungerar 

tillfredställande. Detta eftersom omräkningen baseras på marknadsförhållanden och därmed är 

inte anpassat för kostnadshyresavtal. 
74

 
 

De kulturinstitutioner som är myndigheter tillåts inte spara mer än 3 % av anslaget vilket ger 

litet utrymme att budgetera för kommande underhållsinsatser. I vissa fall har 

prisomräkningsmodellen lett till att anslaget har sänkts trots att hyran för den aktuella 

institutionen har höjts, som en effekt av att det övergripande marknadsläget har gått ner. 
75

 
 

Kulturinstitutionerna efterfrågade även längre avtal för att öka möjligheten att kunna planera 

och jämna ut kostnader.   

 

5.8 Staten som fastighetsägare och hyresgäst år 2011 

Regeringens svar kom år 2011 då utredningen ”Staten som fastighetsägare och hyresgäst” 

presenterades. Denna utredning hade ett särskilt tilläggsdirektiv just med syftet att ”se över 

modell och tillämpning av hyressättningen som används för huvudbyggnaderna för [de fem 

kulturinstitutionerna].”, vilket ansågs vara av stor betydelse att undersöka. 
76

  

 

Författarna till denna utredning konstaterade att kostnadshyra även i fortsättningen bör 

tillämpas för kulturinstitutionerna, men att vissa förändringar i tillämpningen krävdes. 

Utredningens nya slutsatser och rekommendationer som berörde kulturinstitutionerna kan 

sammanfattas till följande punkter: 
77

 

 

 Fokus bör läggas på att efterlikna risk- och ansvarfördelning som är standard i 

branschen 

Enligt utredningens författare innebär detta att fastighetsägaren bör ta ansvar för underhåll 

kopplat till fastighetens långsiktiga bevarande och hyresgästen bör ta större ansvar för enklare 

interiört underhåll. Målet är att eftersträva samma effektivitet som finns på marknaden och 

upprätthålla konkurrensneutraliteten.  

 Hyran bör sättas utifrån en gemensamt bestämd underhållsplan, faktiska 

förvaltningskostnader bör inte regleras mot betalade hyresbelopp 

Genom att upprätta en gemensam underhållsplan är tanken att båda parter ska ha möjlighet att 

påverka hur byggnaden ska underhållas. Utredarna anser att kostnaderna endast bör 

uppskattas i förhand och inte korrigeras mot faktiska kostnader i efterhand. Motivet är att de 

anser att fastighetsägaren bör ha ansvaret för underhållsinsatserna och att dessa ska 

genomföras, oavsett när de faktiskt genomförs. De anser därför inte att någon avstämning 

eller redovisning av faktiska kostnader behövs.  

 SFV bör införa en ny hyreskategori för kulturinstitutionerna med ett anpassat 

avkastningskrav. 

                                                
74 Ibid sid 43.  
75 Ibid sid 100-115.  
76 SOU 2011:31 sid 83-84.  
77 SOU 2011:31 sid 319-321.  
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Utredningen föreslår att ett separat avkastningskrav bör sättas för kulturinstitutioner som på 

ett bättre sätt ska spegla de speciella förutsättningar som finns för dessa hyresgäster. Risken 

för att dessa hyresgäster ska lämna lokalen är inte jämförbar med andra hyresgäster inom 

beståndet vilket bör synas i avkastningskravet.  

Det är i dagsläget inte klart om eller när någon av dessa rekommendationer kommer att 

genomföras. I budgetpropositionen år 2012 meddelade regeringen att avsikten var att förändra 

hyressättningsprincipen ”med utgångspunkt i utredningens förslag”. 
78

 Kort därpå gav 

regeringen SFV i uppdrag att inleda arbetet med att förändra hyressättningsprinciperna genom 

att påbörja omförhandlingar av hyresavtalen. 
79

 

 

Alla fem kulturinstitutioner har i dag avtal som kommer att förhandlas om under år 2013. 

Avtalen har förlängts till att löpa ut 2013-12-31 då nya avtal senast ska ha tecknats utifrån de 

nya principerna som förhandlats fram. 
80

 

 

5.9 Sammanfattning 

Hyressättningen av ändamålsfastigheter har varit ett invecklat och problematiskt ämne 

alltsedan fastighetsreformen år 1993. Ett flertal omfattande utredningar har gjorts men dessa 

har sällan resulterat i konkreta förändringar vilket har lett till att motsättningarna mellan 

fastighetsägare och hyresgäst har fortsatt att existera. Oenighet har funnits främst i frågorna 

om eventuellt eftersatt underhåll i byggnaderna samt huruvida ökade lokalkostnader 

kompenseras i anslaget för kulturinstitutionerna. 
81

  

 

I följande kapitel kommer avtalsutformningen före och efter år 2013 att beskrivas för att 

belysa den skillnad som förhandlingarna under året kommer att leda till.  

 

 

                                                
78 Budgetpropositionen 2012 sid 82.  
79 SFV regleringsbrev 2012, Budgetpropositionen 2013 sid 94-95.  
80 Slutrapport kring principerna för kostnadshyra SFV sid 2.  
81 Inledningsvis fanns även missnöje runt anslagssystemets utformning i form av kritik mot att hyresgästerna inte 

fick behålla anslagspengar för de besparingar som de gjort i verksamheten, vilket upphörde efter att 

anslagsförfarandet gjordes om. Det är inte längre praxis att dra tillbaka överskott som skapats genom nedskurna 

lokalkostnader. Källa: SOU 2011:31 sid 184.  
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6. Nuvarande situation och regelverk 

6.1 Avtalens nuvarande utformning 

Kulturinstitutionernas nuvarande avtal löper på tre år. Kostnaderna för drift, underhåll, 

administration samt kapitalkostnad som ska täckas av avtalet har uppskattats i samråd mellan 

parterna innan avtalets början. Drift, underhåll och administration ökas med en uppskattad 

inflation. 
82

 

 

Underhållskostnaden är härledd ur en överenskommen underhållsplan som anger vilka 

åtgärder som ska genomföras i byggnaden och vilken tid de ska genomföras. En 

ansvarsfördelning upprättas i förväg över byggnadens interiör och exteriör. 

Administrationskostnaden är baserad på nyckeltal för administration i SFV:s ekonomiska 

redovisning. Kapitalkostnadsdelen består av ränteutgifter och avskrivningar. Avskrivningar 

sker på de investeringar som gjorts i byggnaden sedan SFV tog över förvaltningen från 

Byggnadsstyrelsen år 1993. Avskrivningstiden och avskrivningsprofilen varierar mellan de 

olika investeringarna. 
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Räntekravet fastställs genom att genomsnittsräntan på SFV:s lån hos Riksgälden vägs 

samman med regeringens avkastningskrav på myndighetskapitalet. Räntan vägs utifrån SFV:s 

soliditet, dvs. den procentuella fördelningen av lån och myndighetskapital. En riskkomponent 

läggs sedan till det vägda snittet. Riskpremien är beroende av SFV:s soliditet där en högre 

soliditet medför en lägre riskpremie. 
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( * ) ( *(1 ))avk lånr r soliditet r soliditet riskpremie     

 

ravk = avkastningskrav på myndighetskapital 

rlån = genomsnittsräntan i SFV:s lånestock 
 

Dessa komponenter läggs samman till en total hyra som ska betalas årsvis i förskott. Inför 

avtalstidens slut sker en avräkning mellan de uppskattade kostnaderna och de faktiska 

kostnaderna. Skillnaden har antingen kunnat regleras kontant eller genom reglering av 

nästkommande hyresbetalningar. 
85

 

 
6.2 Resultat av omförhandlingar under år 2013   

I mars lämnade SFV en slutrapport över resultatet av de förhandlingar som skett med 

kulturinstitutionerna. I rapporten meddelar SFV att parterna har kommit överens i frågorna 

angående det löpande hyresförhållandet, dvs. angående drift-, administrations- och löpande 

underhållskostnader. Parterna uppger även att de i stora delar har kommit överens om 

kapitalkostnadsdelen i hyran. Däremot har hyresgästerna och SFV inte lyckats nå samförstånd 

i frågor utöver det löpande hyresförhållandet, såsom angående renoveringsarbeten av mer 

omfattande karaktär. 
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Parterna har inte heller lyckats bestämma innehållet i räntekravet. I rapporten meddelas att 

hyresgästerna och SFV är överens om att utgångspunkten ska vara SFV:s genomsnittliga 

                                                
82 SOU 2011:31 sid 303, samt hyresavtalen.  
83 Ibid sid 303, samt hyresavtalen.  
84 Ibid sid 133. RFR 2008 sid 58.  
85 Ibid sid 304, samt hyresavtalen. 
86 Slutrapport kring principerna för kostnadshyra SFV sid 2.  



 

26 

 

låneränta. SFV anser sedan att ett påslag med en procentenhet bör göras eftersom det för 

myndighetskapitalet finns ett högre avkastningskrav än det för det lånade kapitalet. Likt 

tidigare går åsikterna isär när det kommer till riskpåslaget. SFV anser att det föreligger en 

ränterisk under avtalsperioden eftersom hyran betalas som en annuitet, vilket motiverar ett 

påslag i räntan. Företrädarna för kulturinstitutionerna anser dock att endast verkliga kostnader 

bör omfattas av kostnadshyresavtalet och att ett riskpåslag därmed inte är befogat. 
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Även frågan om eftersatt underhåll ska hanteras i och med tecknandet av de nya avtalen. 

Parterna ska komma överens om omfattningen av det eftersatta underhåll som fanns innan år 

2005. Kostnaden för att åtgärda detta ska inte täckas av hyresbetalningar. 
88

 
 

Nedan följer en sammanställning av skillnaderna mellan de gamla och de nya avtalen.  

 
6.3 Avtalens föreslagna utformning efter år 2013 

SFV har i sin rapport redovisat de principer som de nya avtalen ska utformas efter. Väsentliga 

skillnader i förslaget till de nya avtalen kan sammanställas till följande lista:  

 

  Innan år 2013  Efter år 2013  

Avtalstid I normalfallet 3 år. I normalfallet 6 år. 

Avräkning Ja. Nej. 

Räntekrav  Den vägda räntan av 
SFV:s lånestock samt 
avkastningskrav på 
myndighetskapital samt 
en riskpremie. 

Ska fastställas av 
regeringen. 

 

 
 

De nya avtalen får förlängd avtalstid från tre till sex år. Bakgrunden till valet av den sexåriga 

tidsperioden ligger i regelverket för statlig lokalförsörjning. Enligt 9 § i förordningen 

(1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning får myndigheterna endast ingå avtal 

som är som längst sex år långa, för längre avtal krävs regeringens godkännande.  
 

Kapitalkostnadsdelen är oförändrad till sin utformning. Räntekravet kan komma att förändras 

efter avgörande från regeringen som ska ske under år 2013. 
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Kostnaden för både det planerade och det löpande underhållet samt för driften uppskattas och 

debiteras schablonmässigt. Avräkning efter avtalsperioden kommer emellertid inte att ske, 

vilket är en förändring från tidigare avtalsutformning. 
90

 
 

Administrationskostnaderna beräknas på nyckeltalet för administration som anges i 

statistiksamlingen REPAB istället för att hämtas från SFV:s egna redovisning som tidigare. 
91

 
 

Regeringen ska återkomma till riksdagen under år 2013 med det slutgiltiga resultatet av 

avtalsförändringen, med avseende på bland annat räntekravets utformning.
 92

 

                                                
87 Slutrapport kring principerna för kostnadshyra SFV sid 4. 
88 Ibid sid 2.  
89 Ibid sid 3.  
90 Intervju med representant Johan Zetterberg på SFV.   
91 Slutrapport kring principerna för kostnadshyra SFV sid 3-4.  

Figur 5. Jämförelse av skillnaderna mellan avtalens utformning före och efter omförhandlingarna. 
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6.4 Hyrornas fördelning utifrån kostnadskomponenterna 

Nedan visas en sammanställning av fördelningen av institutionernas hyror på de olika 

kostnadskomponenterna för år 2012. Siffrorna är framtagna av SFV som en del i 

slutrapporten. En ränta på 5,0 % har använts till kapitalkostnadsunderlaget enligt det 

regelverk som appliceras i dagsläget. 
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Underhållskostnaden är framträdande för samtliga institutioner där andelen varierar mellan 33 

- 46 % av den totala hyreskostnaden. Detta är en följd av byggnadernas ålder som ofta innebär 

installationer av äldre karaktär som kräver mer underhåll och modernisering. 

Kapitalkostnadsdelens andel av hyrorna är mindre för institutionerna och varierar mellan 13 – 

32 %. Äldre byggnader har lägre kapitalkostnader på grund av att byggnadsvärdet har skrivits 

                                                                                                                                                   
92 Budgetpropositionen 2013 sid 94-95.  
93 Slutrapport kring principerna för kostnadshyra SFV sid 5.  

Figur 6-11. Hyrornas fördelning utifrån kostnadshyreskomponenterna.  
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av över tiden. För dessa byggnader återstår endast det byggnadsvärde som tillförts genom 

investeringar efter år 1993. 
94

 

 

Situationen för Nationalmuseum förväntas att bli mycket annorlunda efter ombyggnationen 

som inletts under år 2013. Det hyresgrundande kapitalet ökar med renoveringsutgiften och 

påverkar på så sätt kapitalkostnadsdelen i form av ökade avskrivningar och räntebetalningar. 

Samtidigt minskar då det nödvändiga underhållsuttaget till följd av ökad standard i 

byggnaden.  

 

6.5 Hyrornas andel av tilldelade anslag och bidrag 

Nedan visas en sammanställning av hur stor andel som de aktuella lokalkostnaderna utgör av 

de statliga medlen som kulturinstitutionerna tilldelas årligen. 

 

De statliga myndighetsmuseerna Naturhistoriska riksmuseet, Historiska museet samt 

Nationalmuseum tilldelas anslag. De statliga bolagen Kungliga Operan AB och Kungliga 

Dramatiska Teatern AB får istället bidrag. Bidragen är endast ämnade att finansiera ca. 50 % 

av verksamheten, resten ska finansieras med biljettintäkter och andra övriga intäkter. 
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Nedanstående tabell har sammanställts utifrån information från ESV samt respektive 

hyresgästs årsredovisning. Siffrorna avser år 2012. Hyreskostnaderna avser endast de 

byggnader som kostnadshyra tillämpas för. Hyreskostnaden som redovisas är den 

sammanlagda kostnaden för den aktuella byggnaden, inklusive el, värme, vatten och övriga 

utgifter.  

 

Anslagsvärdena är hämtade från kulturinstitutionernas årsredovisningar. Viktigt att notera är 

att Nationalmuseum får gemensamt anslag tillsammans med Prins Eugens Waldemarsudde. 

Därutöver får även Historiska museet gemensamt anslag tillsammans med Tumba 

bruksmuseum och Myntkabinettet.  

 

 
 
 
                                                
94 Slutrapport kring principerna för kostnadshyra SFV sid 5. 
95 Mailkontakt med Hans Åhlander samt Björn Andersson på ESV datum 2013-05-21 samt 2013-05-31. 

Figur 12. Lokalkostnadernas andel av tilldelat anslag och bidrag. 
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7. Resultat av empiriska studier 
I denna del presenteras de tankar och åsikter som framfördes under de genomförda 

intervjuerna. Resultaten kommer att presenteras utifrån sex huvudområden.  
 

7.1 Övergripande inställning till kostnadshyresmodellen 

Det genomgående mönstret är att såväl företrädarna för kulturinstitutionerna och SFV anser 

att hyresprincipen har positiva egenskaper men att den ger upphov till en del problematiska 

konsekvenser.  

 

Den intervjuade fastighetschefen på SFV och handläggare för den ovan nämnda rapporten, 

ställer sig kritisk till modellens utformning och uttrycker sig på följande sätt:  

 

”Generellt kan man säga att det är ett fel-tänk. Jag tror att man från början utifrån 

motstridiga intressen mellan kulturinstitutionerna och fastighetsägaren har försökt hitta en 

kompromiss som låter väldigt enkel men som är otroligt komplicerad att genomföra och får 

en massa oönskade effekter”. 

 

Intervjupersonen fortsätter emellertid med att poängtera att modellen fungerar tillfredställande 

för det löpande hyresförhållandet, en åsikt som även företrädare för Naturhistoriska 

riksmuseet delar. Denna intervjuperson påpekar att kostnadshyresmodellen har lett till ökat 

fokus på underhållet av byggnaderna och ökat antal genomförda åtgärder, vilket han ser 

positivt på. Han anser även att det finns en god dialog mellan parterna vilket gör att 

samarbetet fungerar bra.  

 

Respondenten på Historiska museet framför att han anser att det är positivt att museet ges 

möjlighet att arbeta närmare fastighetsägaren i arbetet med att bevara byggnaden för 

framtiden. Han ser emellertid att en konsekvens av det nära samarbetet är att det kräver 

mycket resurser för båda parter.  

 

Den intervjuade fastighetschefen på Nationalmuseum anser att systemet är ”stelbent” till sin 

utformning och i sin applikation på kulturinstitutionernas hyror. Intervjupersonen använder 

ordet ”träpengar” för att beskriva de hyresbelopp som passerar från hyresgäst till 

fastighetsägare till ”samma portmonnä”.  

 

Intervjupersonen från Strindbergsmuseet har intervjuats för sin långa bakgrund i 

museibranschen. Han har varit i kontakt med kostnadshyresmodellen under sin tid som 

styrelsemedlem i Naturhistoriska riksmuseets styrelse. Han har även arbetat med 

marknadshyresmodellen på sin tidigare position som museichef på Musikmuseet, även där 

med SFV som förvaltare. Denne intervjuperson är kritisk till syftet med kostnadshyra och de 

konsekvenser som den ger upphov till. Han säger i intervjun: 

 

”Det genererar en väldig byråkrati och byråkrati kostar pengar. Kostnadshyresmodellen ger 

upphov till ett nollsummespel, men ett väldigt dyrt nollsummespel”.  

 

Han tillägger att det vore intressant att försöka mäta hur mycket byråkratiska kostnader som 

systemet faktiskt ger upphov till, för att ställa i kontrast till uppläggets effektiviserande syfte.  
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7.2 Underhåll och underhållsplanering 

Kostnadshyresmodellens påverkan på underhåll och underhållsplanering var en central punkt 

under intervjuerna. Representanten för Nationalmuseum är kritisk och uttycker sig på följande 

sätt:  

 

”Utifrån fastighetens perspektiv så är det ett förkastligt system. Det måste ju in pengar i 

systemet, i en marknadshyressättning så har du ju någon som betalar för fastigheten och då 

kan man också upprätthålla en viss standard som man inte alltid kan med ett 

kostnadshyressystem”.  

 

Intervjupersonen anser att kostnadshyresmodellen har en negativ påverkan på byggnadens 

bevarande. Detta eftersom modellen ger incitament för hyresgästen att försöka hålla ner 

underhållskostnaderna samtidigt som systemet inte heller ger fastighetsägaren spelrum att 

underhålla byggnaden på samma sätt som hade varit möjligt vid en marknadshyresmodell. 

Intervjupersonen säger även att han har upplevt att det har funnits en ovilja att satsa på 

Nationalmuseum och att detta har lett till att man har ställts inför den stora renovering som nu 

genomförs mellan år 2013-2017. Renoveringen förväntas höja hyran från cirka 10 miljoner till 

80-90 miljoner.   

 

Från Naturhistoriska riksmuseets sida framförs att underhållsplaneringen har skett mycket på 

”ad hoc”-basis men att de nya förhandlingarna har lett till att underhållsinsatser kommer att 

planeras på ett mer sammanhållet sätt. Tidigare kunde ett rum i taget underhållas men i 

framtiden ska en hel flygel eller våningsplan göras samtidigt. Detta kommer att leda till att det 

blir lättare att planera och kostnadsberäkna underhållsinsatser. 

 

Representanten för SFV diskuterar även andra skillnader mellan de gamla och de nya avtalen 

vad det gäller underhållsplanering. Han framför att en problematisk fråga är huruvida det 

kommer att finnas möjlighet att ändra om i underhållsplaneringen i de nya avtalen.   

 

”Det är många som har gillat principen och ställt samma fråga. Och då brukar vi säga att vi 

tar på oss att göra ett visst underhåll, och vi kan ju inte ta betalt för ett visst underhåll för att 

sedan strunta i det. Däremot kan det säkert ske att insatser inte sker exakt vid den tidpunkten 

som är bestämd och att det skjuts på nästa period. Och då kan vi inte ha samma åtgärd som 

underlag för den nya hyran”.  

 

Det som SFV beskriver här gäller alltså för de fall då en planerad åtgärd överhuvudtaget inte 

blir genomförd. I en sådan situation kommer åtgärden att utföras längre fram i tiden och inte 

debiteras under den dåvarande avtalsperioden. En uppföljningsfråga ställdes angående hur de 

nya avtalen kommer att hantera den situation där faktiskt utförda underhållsåtgärder blir 

billigare eller dyrare än förväntat. Kommer avräkning av schablonerna att ske mot de faktiska 

kostnaderna efter avtalsperioden? SFV svarar:  

 

”SFV: Nej det [avräkning] kommer inte att ske som det är tänkt.  
 

Fråga: Men ni kommer att redovisa de faktiska kostnaderna efteråt?  
 

SFV: Nej, egentligen inte. Det är vårt ansvar att redovisa besiktningen [av 

underhållsbehovet] och att vi ska redovisa kalkyler på vad det kommer att kosta. För att 

kunna planera, för att kunna ta hänsyn till verksamheten. Men sedan är det vårt ansvar att få 

ihop verksamheten. Och avsikten med det är att lägga ansvaret på rätt part. Det är inte 
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hyresgästen som ska styra vad vi gör för upphandling eller vad vi drar på oss för extra 

kostnader. Grundtanken med att schablonisera är att tydliggöra ansvarsförhållandet”. 

Intervjupersonen anser att det tidigare tillvägagångssättet har lett till tröga förhandlingar där 

mycket tid lagts på att ifrågasätta nödvändigheten i de föreslagna åtgärderna. Han tror att detta 

har lett till att underhållsåtgärder omedvetet skjuts på framtiden, något som han anser att den 

nya modellen utan avräkning kommer att undvika.  

 

De intervjuade företrädarna för kulturinstitutionerna verkar inte vara av samma uppfattning. 

Både från Naturhistoriska riksmuseets samt Historiska museets sida uppges att avräkning 

kommer ske i även i framtiden.  

 

7.3 Anslagssystemet 

Samtliga parter är ense om att kostnadshyresmodellen är användbar för det löpande 

hyresförhållandet. När det krävs större insatser i byggnaderna blir det emellertid svårare för 

parterna att komma överens på grund av anslagssystemets utformning. Det löpande 

hyresförhållandet ger inte upphov till några betydande variationer i hyran över åren, medan 

större renoveringar kan ge dramatiskt höjda hyresbelopp, såsom exempelvis för 

Nationalmuseum och Botanhuset som tillhör Naturhistoriska riksmuseet.  

 

Anslagssystemet är uppbyggt så att den summa som delas ut endast kompenserar för allmänna 

lön- och prisförändringar, inte för förändringar inom det egna hyresförhållandet. Större 

insatser leder således till att lokalkostnaden för verksamheten utgör avsevärt större andel av 

anslaget. Denna problematik beskrivs i SFV:s slutrapport:  

 

”Svårigheterna uppstår vid större iståndsättningsarbeten. Här skapar kostnadshyresmodellen 

ett hinder för samförstånd kring långsiktiga insatser i fastigheten på grund av osäkerheten 

kring kulturinstitutionernas möjlighet att erhålla ökade framtida anslag för att täcka 

väsentligt ökande kostnader. Vår slutsats är att detta inte kan lösas inom ramen för de 

löpande kostnadshyresavtalen”.  

 

Samma tankegång beskriver representanten för Strindbergsmuseet när han ifrågasätter sättet 

som pengar passerar mellan statliga enheter. Representanten anser att detta i slutändan 

drabbar kulturverksamheterna.  

 

”När man kommer till den här typen utav åtgärder som måste göras för att skydda ett 

nationellt kulturarv, är det då rätt att lägga över alla dessa kostnader på institutionen att 

själv betala dem? Då kan man ju tycka att institutionen ska få mer i anslag. Om man lägger 

över hyreskostnaden så kräver det att man får något bidrag i botten för att täcka kostnaderna. 

Får man inte det så innebär det en urholkning av museernas ekonomi”.  

 

Denna åsikt delas även av intervjupersonen på Naturhistoriska riksmuseet som anser att 

regeringen måste vara medvetna att de behöver skjuta till pengar vid större insatser så att 

kulturinstitutionernas övriga verksamhet drabbas.  

 

7.4 Räntesats 

Parterna har som tidigare nämnt inte lyckats bestämma vilken räntesats som ska användas i 

kapitalkostnadsdelen av hyran. På grund av de strandade förhandlingarna har SFV har ansökt 

om att regeringen ska avgöra hur ränteberäkningen ska gå till.  
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Den intervjuade fastighetschefen från SFV upplever att hyresgästerna förstår att SFV är 

förpliktigat att arbeta utifrån det avkastningskrav som är ställt från regeringen, men eftersom 

det kan ge stor skillnad i sluthyran blir det en angelägen fråga för kulturinstitutionerna att 

uppmärksamma. Representanten för Historiska museet tydliggör detta när han ifrågasätter 

påslagets rimlighet utifrån kostnadshyrans definition:  

 

”I riktlinjerna så står det ju att kostnadshyran ska innebära att hyresgästen ska stå för de 

faktiska kostnaderna, inte att man ska generera en vinst åt Fastighetsverket [SFV]”. 

 

Enligt de avtal som gäller i dagsläget ska en komponent i räntekravet vara den genomsnittliga 

låneräntan. Intervjupersonen resonerar runt andra möjliga sätt att beräkna räntekostnaden i 

hyran.  

 

”Man kan tänka över om man alltid ska kolla på vad Fastighetsverket [SFV] lånar upp till för 

kostnad, eller om man ska titta på just vad det specifika objektet får för ränta? Ska man titta 

framåt i tiden eller ska man titta på den låneportfölj som vi har just nu? Hur ska man hantera 

framtida ränteförändringar osv?” 

 

7.5 Avtalstid 

En större förändring från de gamla avtalen är att de nya enligt förslaget kommer att ha en 

löptid på sex år som utgångspunkt istället för tre år som tidigare var standard. Detta är något 

som har varit bekymmersamt för kulturinstitutionerna. På Historiska museet ser man positivt 

på den nya löptiden:  

 

”Det har bara varit tre år. Ur lokalförvaltningsperspektiv är det jättebesvärligt. Man gör inte 

annat än att förhandla och det tar ju ett år varje gång. Så nu går vi in i en period med längre 

avtal på 6 år, vilket är jättebra. Då får vi lite arbetsro”. 

 

Även representanten på Nationalmuseum påpekar detta och framför att han anser att det är 

svårare att planera långsiktigt med treåriga avtal, vilket de sexåriga avtalen kommer att 

förbättra. Han tillägger även att man rent tankemässigt kan se bortom avtalets löptid. Han 

anser dock att avtalen inte bör vara hur långa som helst eftersom man behöver kunna 

överblicka och förändra. Representanten säger:  

 

”Byggnaden ligger till grund för verksamheten, och på så sätt så skulle man kunna ha ett 

evighetslångt avtal, men det ska finnas någon form av möjlighet att bryta sig ut”.  

 

Även för Naturhistoriska riksmuseets räkning instämmer representanten i att längre avtal är 

önskvärt. Myndigheterna är begränsade till att som längst teckna sexåriga avtal men det går 

att ansöka om längre avtal, vilket Naturhistoriska har gjort då de fick igenom ett tioårigt avtal 

för en annan byggnad på området. Historiska museets representant däremot anser inte att det 

finns skäl att ansöka om längre avtal än sex år.  

 

7.6 Förbättringar och alternativa lösningar 

En del av varje intervju ägnades åt att diskutera hur hyressättningen skulle kunna förbättras. 

Det genomgående mönstret bland svaren är att de nya avtalen är ett steg på vägen men inte en 

fullständig lösning.  
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Intervjupersonen från SFV skulle till och med helst se att man hittade en annan modell för att 

sätta hyrorna. Han jämför det nuvarande systemet mot ett marknadsbaserat system:  

 

”En vanlig fastighetsägare har möjligheten att fördela om kostnader i beståndet. Man ser då 

till att ha ett blandat fastighetsbestånd. Man tar intäkter från alla, men man kan ett år satsa 

på att genomföra en stor investering i en byggnad. Kostnadshyran är endast för en enstaka 

byggnad, vilket gör att man tappar hela omfördelningsmöjligheten. Det skulle vara bättre att 

hitta ett sätt att hyran mer objektivt bestämma hyran”.  

 

Representanten säger vidare att det ändå finns en vilja att undvika marknadshyra, vad denna 

nu kan tänkas vara för en ändamålsbyggnad. Han efterlyser en modell som ger en hyresnivå 

som tillåter fastighetsägaren att hantera investeringar och större underhållsinsatser: 

 

”[…]så fort man ska bygga om exempelvis operahuset eller göra några stora åtgärder så 

måste det till ett särskilt regeringsbeslut. Det är en av baksidorna med 

kostnadshyresmodellen. Man blir inskränkt och inlåst”. 

 

Även på Nationalmuseum efterfrågas längre avtal och ett sätt att bättre hantera större insatser. 

Naturhistoriska riksmuseets representant ser en möjlig lösning i att återgå till den tidigare 

modellen:    

 

”Ibland kan man känna att man vill gå tillbaka till den gamla modellen 

[marknadshyresmodellen]. Då får SFV större möjlighet att jobba. SFV får inga anslag utan 

det är hyrorna som de har att arbeta med. Det är ju lite märkligt. Det var bättre för dem om 

de kunde flytta pengar mellan olika byggnader och göra satsningar”.  

 

Intervjupersonen betonar dock att det fanns problem även under den marknadsmodellens tid. 

Det saknades transparens vilket gjorde att många protesterade. Transparensen har blivit bättre, 

vilket är nödvändigt för alla parter så att det blir tydligt var pengarna spenderas.  

 

Även intervjupersonen på Strindbergsmuseet tillfrågades om eventuella förbättringar av 

hyressättningsmodellen. Han ser lösningen i en grundläggande omstrukturering av 

anslagssystemets utformning. Detta eftersom att han anser att staten ställer krav på både 

hyresgäst och fastighetsägare som inte är förenliga. Hyresgästerna uppmanas att förhandla ner 

sin hyra samtidigt som uppmanas att fastighetsägaren att generera vinst. Intervjupersonen 

säger:  

 

”En bättre lösning vore om staten tog ett fullständigt ansvar för sina statliga myndigheter och 

själva betalar hyran. Såsom det är i väldigt många andra länder där man tycker att det är 

absurt att pengarna bara går runt”.   

 

Intervjupersonen anser att den enklaste och mest praktiska lösningen är att betalningsansvaret 

för statliga myndigheters lokaler förs tillbaka till respektive departement. På så sätt skulle 

byråkratiska kostnader undvikas vilket skulle frigöra mer pengar till annat.  
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8. Analys och förslag 

8.1 Konflikt- eller samarbetsinriktad modell? 

Intervjusvaren och litteraturstudien visar att det finns två sidor av relationen mellan 

hyresgästerna och SFV, den verkar ha både positiva och negativa aspekter.   

 

Delvis framstår det hyresgäst och fastighetsägare ställs mot varandra i ett konfliktförhållande. 

Hyresgästen drivs till att minska sina lokalkostnader och SFV drivs till att uppnå 

avkastningskravet. I kombination med korta avtal har detta lett till frekventa och 

resurskrävande förhandlingar. Dessa förhandlingar har tagit månader att genomföra och under 

tiden har underhållsarbete på flera av institutionerna blivit lidande eller helt avstannat på 

grund av den oenighet som varit. 
96

  

 

Samtidigt vittnar parterna om att det täta samarbetet med dialog och samråd är positivt 

eftersom det ger hyresgästen en möjlighet att påverka och ha insyn i sina kostnader. 

Hyresgästerna kan då bidra med sin erfarenhet och kunskap om byggnaderna på ett sätt som 

kompletterar SFV:s tekniska kunskap.  

 

En intressant fråga blir utifrån detta hur parterna bör hantera avvägningen mellan fördelarna 

av samarbete och nackdelen i bristande effektivitet?  

 

 

8.1.1 Partnering  

Partnering är en organisationsmodell som har till syfte just att förena samarbete med förhöjd 

effektivitet. I denna modell arbetar beställare och entreprenör tillsammans i ett eller flera 

projekt för att uppnå ett bättre resultat. Detta görs genom samverkan utifrån ett antal kriterier. 

Följande kriterier brukar generellt sett anses vara grundläggande:  
97

 
 

 Gemensamma mål 

 Planering och ansvarsfördelning 

 Konfliktlösning 

 Transparens 

 Tillit till samarbetet 
 

Förhållandet mellan SFV och kulturinstitutionerna tycks både ha likheter och olikheter med 

partnering. Avtalsförhållandet liknar partnering i det avseendet att det sker planering före 

”projektets” genomförande (dvs. innan avtalstidens början). De ansvarsfördelningslistor och 

underhållsplaneringar som upprättas mellan parterna kan ses som s.k. partneringdeklarationer. 

Dessa används för att stärka samarbetet mellan beställaren och entreprenören genom tydlighet 

och likriktning av mål.  

 

Det finns dock även andra aspekter av relationen mellan SFV och hyresgästerna som inte 

liknar partnering. Parterna verkar exempelvis sakna ett fungerande tillvägagångssätt för 

konfliktlösning. Ett flertal gånger har avgörande behövt ske genom regeringsbeslut, såsom i 

nuläget med räntekravssituationen. I andra fall har hyresgäster innehållit hyra och SFV har 

även vägrat att genomföra underhåll under konfliktperioder. Enligt teorin om partnering 

behövs en konfliktlösningsmodell som båda parter accepterar och som snabbt identifierar och 

avgör eventuella tvister.  

                                                
96 SOU 2011:31 sid 144. 
97 Hagberg & Hjelt 2011. Nyström, Johan 2007. 
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8.1.2 Transparens 

Ytterligare en viktig komponent i ett partneringsamarbete är transparens. Även ur detta 

perspektiv verkar avtalsförhållandet i vissa fall avvika från modellen. Flera av 

intervjupersonerna berättar om bristande insyn i kostnader och byråkratiska tillvägagångssätt. 

Representanten för Strindbergsmuseet säger:  
 

”Såsom jag upplevde det hade Fastighetsverket [SFV] väldigt mycket byråkrati. Vi räknade ut 

att vi hade kunnat klara vissa reparationer på halva kostnaden. De kalkyler som 

Fastighetsverket gjorde blev väldigt höga och då fick vi låta bli att göra de åtgärderna”. 
 

En annan aspekt av transparensen inom detta område är själva urvalet av kulturinstitutionerna. 

Under intervjuerna med samtliga personer har ingen kunnat svara på hur det kommer sig att 

det är just dessa fem hyresgäster som har blivit ålagda att betala kostnadshyra. Frågan har 

även ställts till finansdepartementet som vid denna uppsats färdigställande ännu inte har 

återkommit med svar.  

 

I den statliga utredningen från år 2004 motiveras urvalet med att de fem kulturinstitutionerna 

skiljer sig från övriga ändamålsfastigheter. De skiljer sig i och med att de i hög grad har 

utformats för ändamålet, genom att de är symboler för verksamheterna, samt på grund av att 

de utgör en del av stadsbilden. 
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 Även med detta som bakgrund framstår urvalet av 

kostnadshyresgäster som godtyckligt vid beaktande av det övriga beståndet. Exempelvis 

Vasamuseet har marknadshyra trots att alternativ användning i lokalen är långt ifrån trolig. 

Byggnaden byggdes för ändamålet och borde kunna betraktas som en symbol för 

verksamheten som bedrivs i den. För att kunna skapa ett konsekvent och fungerande system 

för hyressättning av statliga ändamålsfastigheter borde det vara en grundförutsättning att det 

är tydligt och logiskt vilka fastigheter som kan klassas som sådana.  

 

Lokalförsörjningsansvarige för Historiska museet berättar även att det har varit otydligt hur 

olika åtgärder har klassificerats.  
 

”Det har varit väldigt oklart hur det ska gå till. Vad det egentligen är som hyresgästen tar 

direkt som en kostnad på sitt eget anslag, och lånar upp själva hos Riksgälden och bokför 

som en investering, gentemot vad man tar via Fastighetsverket och hyran”.  

 

Intervjupersonerna påpekar dock att det under senare tid har blivit en väsentlig förbättring i 

redovisning och att parterna har diskuterat gemensamma definitioner. Det är främst en annan 

aspekt av de nya avtalen som framstår som problematisk ur transparenssynpunkt.  

 

Enligt SFV innebär de nya avtalen att varken avräkning eller redovisning av faktiska 

underhållskostnader kommer att ske efter avtalsperiodens slut. Hyresgästen mister därmed 

insyn i hur hyresbeloppen spenderas. Kulturinstitutionerna bär även risken för att kostnaden 

för det utförda underhållet understiger det betalade schablonbeloppet, i detta fall kommer 

differensen inte att återbetalas.  

 

Representanten för SFV sade under intervjun att syftet med det nya tillvägagångssättet var att 

tydliggöra ansvarsförhållandet. Han menar att SFV ska ha ansvaret för att utföra underhållet 

utifrån den överenskomna planen och därmed bära risken för att kostnaderna överskrider 

schablonbeloppet. Intervjupersonen formulerar sig på följande sätt:  
 

                                                
98 SOU 2004:28 sid 111.  
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”Det är inte hyresgästen som ska styra vad vi gör för upphandling eller vad vi drar på oss för 

extra kostnader”.  
 

Frågan är om detta tillvägagångssätt kan anses vara förenligt med kostnadshyrans definition.  

Är det verkligen en kostnadshyra om de betalade hyresbeloppen inte nödvändigtvis kommer 

att uppgå till de faktiska kostnaderna? Det faktum att företrädarna för kulturinstitutionerna 

inte verkar vara medvetna om denna nya aspekt av avtalen tyder även på att 

kommunikationen mellan aktörerna kan förbättras.  
 

8.1.3 Inställning till avtalsförhållandet 

Carl Hagberg och Martin Hjelt som skrivit uppsatsen ”Aktörernas syn på partnering i 

byggbranschen” ger ett allmänt råd för att kombinera ett nära samarbete med ökad 

effektivitet. För att partnering ska kunna uppnås behöver alla inblandade parter ha en vilja och 

en tro på att samarbetet är något positivt och att det är någonting som parterna vill satsa på. 

Om denna inställning inte finns anser författarna att projektet blir betydligt mer riskfyllt.  

 

Teorin om partnering går ut på att tätt samarbete kan leda till effektivitetsvinster och 

minskade kostnader. Om det täta samarbetet däremot saknar fungerande konflikthantering, 

transparens och positiv inställning från parterna är det tydligt att modellen istället ökar 

kostnaderna.  
 

8.2 Förslag som kan genomföras med nuvarande partsrelation 

Kärnan av problemet tycks följaktligen ligga i att parterna står i konflikt på ett visst antal 

punkter. Förbättringar av den befintliga modellen bör alltså riktas mot dessa punkter.   
 

En återkommande fråga under intervjuerna och historiskt sett har varit avtalens längd. Längre 

avtal efterfrågas för att minska resurserna som läggs på omförhandling samt för att skapa en 

bättre överblick och möjlighet att planera underhållsinsatser. Ett förslag är därför att förändra 

myndighetsförordningens regel om myndigheternas befogenhet att teckna avtal, genom att 

ändra regeln till att avtalstiderna till att i normalfallet gälla 10 år eller eventuellt längre än så. 

Detta skulle med största sannolikhet minska kostnaderna för förhandlingar vilket skulle ge 

kulturinstitutionerna mer pengar över till andra delar av verksamheten.  

 

Räntesatsen i kapitalkostnadsdelen är en omtvistad fråga som hindrar ett effektivt samarbete 

mellan parterna. Detta skulle kunna undvikas genom att regeringen beslutar att ett särskilt 

avkastningskrav ska införas för kulturinstitutionerna. För att undvika vidare konflikter bör, 

som tidigare föreslaget, en separat verksamhetsgren skapas för kulturinstitutionerna som 

bättre speglar de särskilda omständigheter som föreligger för dessa hyresgäster. För att 

minska motsättningarna mellan parterna kan avkastningskravet för den nya 

verksamhetsgrenen sänkas och riskpåslaget uteslutas.  

 

En annan angelägen punkt under intervjuerna har varit att det är svårt att skapa en buffert för 

investeringar eftersom endast 3 % av anslaget får sparas i max två år. Genom att undanta de 

fem kulturinstitutionerna från denna regel och istället tillåta ett större anslagssparande över 

längre tid, skulle större möjlighet ges till att planera och samla medel till de renoveringar som 

är nödvändiga för byggnaderna.  

 

I vissa fall har det även hänt att anslagen till de aktuella institutionerna har sänkts samtidigt 

som hyran har höjts, detta på grund av prisomräkningsmodellen som används till grund för 
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anslagsfördelningen. Ett förslag för att förhindra detta har tidigare förts fram, nämligen att 

införa en spärr som träder i kraft i denna situation som inte tillåter att anslaget sänks när hyran 

höjs.   

 

Utöver detta har åsikter även förts fram angående utförandet av underhållet. Frågan är om det 

måste vara SFV som utför underhållet i byggnaderna i egen regi. Från flera håll har SFV:s 

höga underhållskostnader ifrågasatts. I utredningen från år 2004 tillstår SFV själva att det kan 

vara så att underhållskostnaden skulle kunna minskas vid extern upphandling. En möjlighet är 

därför att SFV lägger ut underhåll på entreprenad och istället tar rollen som antikvariska 

konsulter. Detta skulle även ligga i linje med idén om att förvaltningen ska ske på ett 

marknadsmässigt sätt.  

 

8.3 Funktionshyra 

En annan metod skulle kunna vara att förändra hyresmodellens utgångspunkt, från kostnader 

till funktion. Ett problem med den nuvarande modellen är att byggnaderna är gamla och 

uppvisar ett relativt stort slitage vilket ger höga underhållskostnader och därmed höga hyror. 

Hyresgästerna betalar därmed höga hyror för byggnader som är mer eller mindre slitna och 

behöver renoveras. Ett alternativ till detta vore att hyresgästerna skulle betala hyra utifrån den 

funktion som lokalerna fyller för verksamheten, dvs. funktionshyra.  

 

På detta sätt uppnås en gradering av byggnader som bidrar med olika nivåer av funktionalitet. 

Ett mått på funktionalitet skulle kunna vara lokalens standard. En förutsättning för att använda 

standard som parameter är även att frågan om eventuellt tidigare eftersatt underhåll blir löst 

före detta. Ett problem är dock hur standarden ska kunna mätas. Viktigt är att det måste vara 

parametrar som är enhetliga och som har samma förutsättningar för samtliga institutioner. Att 

exempelvis använda kapacitet i form av hur många besökare lokalen kan ta emot är 

problematiskt eftersom kulturinstitutionernas olika verksamheter inte är av samma art. En 

sådan parameter är även svår att mäta på ett enhetligt sätt.  
 

För fastighetsägaren borde det vara oväsentligt om det är kostnadshyra eller funktionshyra 

som används eftersom denne i båda fallen får den totala summan av kostnaderna tillbaka i 

hyresintäkter, förutsatt att det är den sammanlagda självkostnaden som används som 

utgångspunkt. Funktionshyressättning innebär att det blir en mer rättvis hyressättning mellan 

de olika kostnadshyresgästerna, men inte nödvändigtvis jämfört med resten av ”marknaden”.  

 

8.4 Hyressättningsteknisk eller anslagsteknisk fråga?  

Som visat i historikkapitlet har problematiken runt ändamålsfastigheter under åren 

huvudsakligen betraktats som en hyressättningsteknisk fråga. Fokus har framför allt lagts på 

att konstruera och förändra kostnadshyresmodellen och dess komponenter. 

 

Kritik har dock riktats mot detta angreppssätt. Redan under år 2004 lyfte 

branschorganisationen Fastighetsägarna fram tanken om att det fanns ett mer grundläggande 

problem bakom förvaltningen av ändamålsfastigheter.  

 

Fastighetsägarna påpekar i remissvaret för Ändamålsfastighetskommiténs utredning att det 

borde vara oväsentligt för staten om lokalkostnaden för byggnaderna belastar SFV eller 

kulturinstitutionerna eftersom det redan är fastslaget att kulturinstitutionerna ska utföra sina 

verksamheter i de aktuella lokalerna. Kulturinstitutionerna har ingen möjlighet att 
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effektivisera sin verksamhet genom att minska lokalytan och fastighetsägaren har ingen 

möjlighet att finna en annan hyresgäst. Eftersom båda parter är statliga enheter borde det 

därför inte spela någon roll var kostnaden för byggnadernas bevarande hamnar. Genom att 

lägga beslutsfattandet på hyresgästerna och SFV blir förhandlingarna endast ett spel om 

vilken statlig enhet som ska ha de sämsta korten på hand. De problem som kvarstår är kan då 

istället betraktas som anslagstekniska frågor.   

 

Ett förslag skulle därför kunna vara att lyfta fokus från relationen mellan hyresgäst och 

förvaltare till att närmare undersöka vilka krav som ställs på parterna från staten och hur dessa 

påverkar samarbetet. Den tänkbara lösningen blir då att förändra sättet som lokalkostnaderna 

finansieras i grunden. Ansvaret för finansieringen av större insatser skulle kunna flyttas över 

från kulturinstitutionerna tillbaka till staten. Detta genom att kulturdepartementet tillsammans 

med SFV beslutar om vilka investeringar som bör göras för kulturinstitutionerna. Anslaget 

som skall finansiera dessa insatser kan därefter gå direkt från kulturdepartementet till SFV.  

 

Genom att hantera det löpande avtalsförhållandet separat uppmanas kulturinstitutionerna 

fortfarande till kostnadsmedvetenhet genom insyn i de vardagliga kostnaderna som uppstår i 

och med ”myndighetsutövandet”.  

 

På detta sätt ges kulturinstitutionerna större möjlighet att fokusera på sin kärnverksamhet och 

SFV skulle få en förenklad förhandlingssituation med endast en motpart. Detta upplägg skulle 

innebära att underhållet av byggnaderna inte längre är beroende av kulturinstitutionernas 

individuella ekonomi och övriga kostnader, vilket minskar risken för eftersatt underhåll som 

skadar kulturvärdet i byggnaderna. Hyreskostnaden för kulturinstitutionerna skulle bli 

jämnare och mer förutsägbar eftersom plötsliga höjningar i samband med investeringar skulle 

undvikas. Nivån på underhållet och vilka investeringar som bör göras skulle istället bli en mer 

uttalad politisk fråga för kulturdepartementet att avgöra. Detta kan tyckas vara passande 

eftersom det handlar om vård och bevarande av ett statligt kulturarv.  
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En tänkbar risk med en sådan lösning är att konflikten endast flyttas till en ny part. SFV har 

fortfarande krav på sig att generera överskott och kulturdepartementet har ett intresse av att 

kostnaderna hålls nere. Detta kan fortfarande ge upphov till långdragna förhandlingar.   

En annan möjlig administrativ lösning med samma syfte vore att flytta över de fem 

kulturinstitutionerna till verksamhetsgrenen bidragsfastigheter. Eftersom 

bidragsfastigheternas hyresintäkter inte täcker förvaltningskostnaderna finansieras 

mellanskillnaden istället med anslag från statsbudgeten. 
99

  

 

I dagsläget är de fem kulturinstitutionerna sorterade i verksamhetsgrenen Inrikes 

hyresfastigheter, där de fastigheter som beräknas kunna ge ett långsiktigt överskott samlas. 

Hyresgästerna i kostnadshyresbyggnaderna kan teoretiskt sett bidra till SFV:s överskott 

genom att betala hyror med avkastningskrav. Frågan är dock ifall detta bör ses som ett 

verkligt överskott då det sker på bekostnad av en annan statlig enhet. Detta kan ses som ett 

skäl till att förflytta de fem objekten till verksamhetsgrenen Bidragsfastigheter, som är avsedd 

för fastigheter som är av särskild karaktär och inte beräknas kunna generera överskott. 

Finansieringen för bidragsfastigheterna är dock redan ansträngd. Sedan år 2007 har SFV fått 

ökat anslag från 180 miljoner till 350 miljoner kronor per år. 
100

 Den ansträngda 

finansieringen kan utgöra ett eventuellt motstånd till att lägga till ytterligare objekt i denna 

grupp. 

 

 

                                                
99 SOU 2011:31 sid 126.  
100 SFV budgetunderlag för 2014-2016 sid 4.  
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9. Sammanfattning och slutsats 
Tjugo år har passerat sedan fastighetsreformen genomfördes och startade den långvariga 

debatt angående ändamålsfastigheter som pågår än idag. De mest högljudda rösterna har hörts 

från hyresgästerna med verksamheter inom kulturområdet. Kanske är anledningen till detta att 

modellen i sin nuvarande utformning inte är fullt tillämpbar för dessa hyresgäster? Eller 

kanske kommer de senaste förändringarna i kostnadshyresmodellen att leda till de 

förbättringar som krävs för ett effektivt samarbete? Detta är upp till framtiden att utvisa, men 

det är tydligt att den nuvarande modellen har sina brister.  

 

Tanken med fastighetsreformen var att ge incitament till en effektiv lokalanvändning. För de 

verksamheter som kan anses vara bundna till sin lokal ska hyressättningen endast utgå från 

kostnaderna. Hyresgästerna försöker därför hålla ner sina lokalkostnader, men samtidigt 

försöker fastighetsförvaltaren uppnå sitt avkastningskrav. När går det så långt att byggnaden 

skadas av eftersatt underhåll och när går det så långt att hyresgästernas verksamhet skadas av 

höga hyresnivåer?  

 

Det är en balansgång mellan statliga intressen som har visat sig svår att gå. Vad är egentligen 

en rimlig nivå för en underhållsschablon och vilket intresse ska tas tillvara på? 

Kulturverksamhetens intresse? Byggnadens intresse? Och vart ska kostnaden läggas?  

 

Kanske är det just på grund av svårigheten i denna avvägning som frågan gång på gång har 

förts tillbaka på hyresgästerna och SFV. Oviljan från statens sida att ta beslut och bestämma 

hur fastigheterna bör klassificeras och bekostas har lett till att problematiken ständigt har 

återkommit. 

 

Under år 2013 har emellertid en stor kraftansträngning gjorts från kulturinstitutionernas och 

SFV:s sida där nya principer för hyressättning har tagits fram. Kostnadshyra är fortfarande 

grundprincipen men ett antal förbättringar har gjorts för att sänka de byråkratiska kostnaderna 

som uppstår till följd av de omfattande förhandlingarna. Samtidigt verkar det som att 

transparensen har fått ge vika för den ökade effektiviteten i och med avskaffandet av 

avräkningsproceduren.  

 

Oavsett de förändringar som genomförs rent hyressättningstekniskt kvarstår ändå den 

grundläggande frågan angående anslagssystemet. Är det lämpligt att verksamheterna ska 

behöva prioritera mellan att använda anslag till sin egen verksamhet eller till att bevara det 

statliga kulturarv som deras byggnader utgör?  

 

I denna uppsats har ett flertal förslag på tänkbara förbättringar presenterats utifrån två 

situationer. Dels utifrån att den nuvarande relationen mellan SFV och hyresgästerna behålls 

och att förändringar ska riktas in på den nuvarande modellen, och dels utifrån en mer 

grundläggande reform av både anslags- och hyresmodellen.  

 

Som en avslutande fråga under intervjuerna tillfrågades respondenterna om hur de ser på den 

framtida utvecklingen av hyressättningsproblematiken. Svaren var blandade, vissa var mer 

positiva än andra. Generellt sett ser parterna den senaste utvecklingen som ett steg på vägen, 

men de efterlyser fortfarande en lösning på hur större insatser i byggnaderna ska hanteras med 

avseende på anslagssystemet.  

 

En grundförutsättning för en positiv utveckling av hyressättningen av de fem statliga 

kulturinstitutionerna borde därför vara att staten erkänner och tar tag i problemet med 

anslagssystemets koppling till hyressättningsmodellen.  
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Längden av historikkapitlet vittnar om att detta ämne ständigt är i utveckling. I år sker ett 

antal viktiga förändringar av kostnadshyresprincipen och nya avtal ska tecknas mellan 

institutionerna som ska börja gälla från och med januari år 2014. Ett förslag till framtida 

studier är att följa upp konsekvenserna av dessa förändringar.  

 

Eventuellt kan även ämnet kompletteras med en studie av skillnaden i 

kostnadshyresmodellens påverkan på hyresgäster som är statliga bolag och statliga 

myndigheter. I detta arbete har fokus lagts på de statliga myndighetsmuseerna.  

 

Omfattningen av detta arbete är även begränsat av ett antal avgränsningar. För framtida 

studier i ämnet kan det vara av intresse att bredda undersökningen till att exempelvis titta på 

ändamålsfastigheter inom andra områden.   

 

Under intervjuerna har det framkommit att kostnadshyresmodellen är ovanlig i internationell 

jämförelse, varför det även kan vara intressant att studera skillnader mellan olika länders 

hantering av statliga kulturfastigheter. Några av intervjupersonerna påpekade även att det 

skulle vara av intresse att försöka uppskatta eller mäta hur mycket resurser som kostnadshyran 

kräver jämfört med andra hyresprinciper.  
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Bilagor 
 

Förteckning bilagor:  
 

Bilaga 1 – Intervjufrågor till kulturinstitutionerna 

Bilaga 2 – Intervjufrågor till Statens Fastighetsverk 

 

 

 

 

Bilaga 1 

 

Intervjufrågor till kulturinstitutionerna 
 

1. Hur upplever du generellt att hyressättningen av era lokaler fungerar? Har er 

verksamhet påverkats av hyressättningen?  

 

2. Har du känt att det är tydligt hur ansvarsfördelningen ser ut och vad som omfattas av 

kostnadshyran? Känner du att hyressättningen är transparent? Ex. Får ni ta del av de 

faktiska kostnaderna efter avtalsperioden, sker det någon avräkning?  

 

3. Har hyressättningen och förhandlingarna påverkat underhållsnivån för byggnaden?  

 

4. Vad har du för åsikt runt avkastningskravets utformning?  

 

5. Hur ser du på hyreskontraktets längd?  

 

6. Hur upplever du att er förhandlingsposition har varit i förhandlingarna med SFV? Har 

ni känt att det har funnits möjlighet att påverka?  

 

7. Hur har frågan om eftersatt underhåll hanterats för er byggnad?  

 

8. Hur stor andel av anslaget som er verksamhet får läggs på lokalkostnader? 

 

9. Tycker du att hyresavtalen och hyressättningen skulle kunna förbättras? I så fall, på 

vilket sätt? Skulle man kunna skapa mer förutsägbarhet och jämnare hyresnivå på 

något sätt? Finns det något bättre alternativ till kostnadshyra?  
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor till SFV 
 

1. Hur upplever du generellt att hyressättningen av ändamålsfastigheterna fungerar i 

dagsläget? Vad fungerar bra och vad fungerar mindre bra? 

 

2. Hur ser du på hyresavtalens längd? Positivt med kortare eller längre avtal?  

 

3. ”Större iståndsättningsarbeten kan inte hanteras inom ramen för de löpande 

kostnadshyresavtalen.” Skulle detta kunna lösas på ett bättre sätt?  

 

4. Finns det några tecken på att hyressättningsmodellen har påverkat investeringar 

och/eller underhållsnivåer i byggnaderna? (Ex. att underhållsinsatser skjutits på 

framtiden?) 

 

5. Hur går det till när schablonen för underhållsnivån uppskattas? Hur avgör man vilken 

nivå som underhållet bör ligga på? Korrigeras överskridande/underskridande av 

schablonen i efterhand? Redovisas de faktiska kostnaderna?  

 

6. Hur har diskussionerna gått runt räntesatsen på kapitalkostnadsdelen? Naturhistoriska 

sade att ni hade kommit överens om en räntesats som var en procentenhet mindre än 

tidigare föreslaget.  Hur är räntesatsen uppbyggd? Kan man hantera ränterisken på 

något annat sätt? Ex. stämma av efter avtalstidens slut?  

 

7. Hur ser avskrivningsprofilen ut? Vilken procentsats? Kopplad till underhållsnivå? 

Desto högre underhållsnivå desto långsammare sjunker fastighetens värde, motiverar 

lägre avskrivningsprocent. 

 

8. Finns det möjlighet att ändra om i underhållsplaneringen under avtalstiden?  

 

9. Hur ska frågan om eftersatt underhåll lösas? Hur ska det avgöras vad som är eftersatt 

och vilken part ska bära kostnaden?  

 

10. Kommer det att bli ett anpassat avkastningskrav för ny hyreskategori för 

kulturinstitutionerna? Hur mycket? 

 

11. Hur har det bestämts att det är de fem kulturinstitutionerna som ska vara 

ändamålsfastigheter? Skulle det vara en möjlighet att kostnadshyra tillämpas på fler 

objekt i framtiden?  

 

12. Frågan om hyressättning av ändamålsfastigheter har diskuterats länge, kommer denna 

debatt att fortsätta? Finns det något alternativ som skulle kunna fungera bättre än den 

modell som tillämpas idag? 


