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Syfte: Syftet med uppsatsen är att utveckla och utvärdera en alternativ modell för hyressättning av 

statliga ändamålsfastigheter. Arbetet är avgränsat till att omfatta fem kulturinstitutioner i 

Stockholm som bedriver sina verksamheter i byggnader förvaltade av Statens Fastighetsverk. 

Dessa är Nationalmuseum, Naturhistoriska riksmuseet, Historiska museet, Dramaten och Operan. 

Bakgrund: År 1993 genomfördes en omfattande reform av den statliga fastighetsförvaltningen. 

Nya förvaltande enheter skapades som hyrde ut lokaler till de statliga hyresgästerna. Dessutom 

infördes ramanslag och marknadshyressättning.  Marknadshyressättningen blev emellertid 

godtycklig att använda för fastigheter som saknar marknad att härleda hyran från, så kallade 

ändamålsfastigheter. För de fem ovannämnda kulturinstitutionerna förvaltade av Statens 

Fastighetsverk infördes istället kostnadshyra som innebär att hyresgästen ska ersätta 

fastighetsägaren för samtliga kostnader som uppstår i samband med förhyrningen.  

Problematik: Kostnadshyresmodellen varit problematisk, främst i fråga om större investeringar. 

Förhandlingar har blivit konfliktfyllda och utdragna eftersom parterna har motstridande intressen 

av byggnadens funktion samt eftersom avtalet saknar en fungerande konfliktlösningsmekanism. 

Modellens utformning har även lett till uppbyggnad av dubbelkompetens. 

Förslag: I respons till de problematiska aspekterna i den nuvarande modellen utvecklar och 

utvärderar denna uppsats en alternativ modell. Den alternativa modellen föreslår en uppdelning av 

kostnaderna utifrån parternas underliggande intressen av byggnaden. En mer effektiv situation 

föreslås kunna skapas genom att det för varje byggnad upprättas två avtal, ett mellan SFV och 

kulturinstitutionen för verksamhetsrelaterade åtgärder, samt ett mellan SFV och de ansvariga 

departementen för byggnadsrelaterade åtgärder.  

Metod: Intervjuer har genomförts med företrädare för de fem kulturinstitutionerna, förvaltaren 

Statens Fastighetsverk och de ansvariga departementen. Dessutom har en jämförande studie av 

motsvarande situation i Norge och Danmark även genomförts.  

Resultat och slutsats: Studien visar att den alternativa modellen har teoretiska fördelar jämfört 

med den nuvarande modellen. Då respektive part har kostnadsansvar för de åtgärder som är 

relaterade till sin egen verksamhet, minskar incitamenten att bromsa förhandlingar, neka tillträde 

och bygga upp dubbelkompetens. Men ur ett praktiskt perspektiv finns potentiella problem med 

modellen. Gränsdragningen mellan respektive parts kostnadsansvar kan vara svår att dra och den 

nya partsrelationen kan försämra kommunikationen. Utifrån dessa praktiska problem reviderades 

den alternativa modellen, som därefter bedöms vara värd att genomföra. En viktig aspekt är 

emellertid vilken inställning staten har till involvering i hyresförhållandet, både i fråga om 

kommunikation och konfliktlösning.   
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Purpose: This essay develops and evaluates an alternative rent-setting model for public special 

purpose properties. The report is limited to cover the relationship between the National Property 

Board and five of their tenants within the cultural sphere that are subject to cost-based rent. 

Background: In 1993 the organization of the Swedish public real estate was reformed. The 

reformed involved creating an internal market in which the tenants paid market rent to newly 

created managing agencies. In addition, the public grant system was reformed to facilitate the 

incentive for cost efficiency. However, the market rent-setting principle was problematic when it 

was applied to buildings that lacked alternate use, so called special purpose properties. The 

debate revolved mainly around five properties in Stockholm occupied by cultural institutions. A 

new rent setting principle called cost-based rent was developed for these properties. With cost-

based rent, the tenant compensates the property owner for all costs that arise. 

Problem: The cost-based rent model has proven to be problematic, most prominently with regards 

to large investments. Due to the parties having a divergence in their interest of the building and a 

lack of a conflict resolution mechanism, extensive negotiations have given rise to large 

administrative costs on both sides. Furthermore, the cost-based model has resulted in the tenants 

having to acquire real estate specific competence. 

Proposition: The essay suggests an alternative model that separates the cost responsibility 

between the parties in reference to their underlying interest of the building. The proposition is to 

establish two contracts for each building, one between the National Property Board and the 

cultural institution dealing with tenant-specific costs, and the other between the National Property 

Board and the government ministries dealing with building-specific costs.  

Method: Interviews have been conducted with representatives for the tenants, the National 

Property Board and the government departments involved. A comparative study of the 

corresponding situation in Norway and Denmark has also been completed.  

Results and conclusion: The alternative model has theoretical advantages compared to the 

current. Since the cost responsibility for each party is limited to cover the function of the building 

that the party is interested in, the incentive to obstruct negotiations and acquiring competence to 

monitor the management would be diminished. However, potential practical problems exist. The 

demarcation of the cost responsibilities between the two contractual relations is ambiguous and 

the new party constellation might lead to more complicated communication structures. After 

alterations with regards to these issues, the modified version of the alternative model is considered 

to be suitable for implementation. An important aspect is considered to be the government’s 

attitude towards involvement in real estate investments, communication and conflict resolution.   
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Den svenska staten äger ett stort antal fastigheter både i Sverige och utomlands, varav 

majoriteten används av statliga bolag och myndigheter. Lokalerna tillhandahölls länge 

kostnadsfritt vilket gav användarna incitament att efterfråga mer lokalyta än nödvändigt. 

Under början av 1990-talet skedde emellertid ett paradigmskifte och den statliga 

fastighetshanteringen reformerades. Reformen byggdes runt idén att förvaltningen skulle 

effektiviseras genom marknadsanpassning. För att ge myndigheterna och de statliga bolagen 

incitament att överväga sitt lokalanvändande skiljdes ägandet från brukandet. En marknad 

skapades genom att ansvaret för fastighetsbeståndet delades upp på nya förvaltande enheter 

som användarna skulle betala hyra till (SOU 1992:79 sid 13). 

I linje med tanken om marknadsanpassning beslutade regeringen att införa 

marknadshyressättning vid prissättning av lokalanvändandet. Detta visade sig emellertid vara 

svårt för en typ av fastigheter, de som inte hade någon egentlig marknad att härleda hyran 

från. ”Ändamålsfastigheter” har egenskaper som begränsar den potentiella alternativa 

användningen. Vanligtvis har de endast har en möjlig användning eller till och med endast en 

möjlig hyresgäst. Exempel på sådana fastigheter kan vara försvarsfastigheter, fängelser och 

särskilt verksamhetsförknippade kulturbyggnader. Att tillämpa marknadshyra för denna typ 

av fastigheter ansågs godtyckligt och blev mycket omdiskuterat (SOU 1996:187 sid 16). 

En rad utredningar tillsattes för att analysera reformens följder där konsekvenserna för just 

ändamålsfastigheter särskilt uppmärksammades. Bland kulturbyggnaderna var fem fastigheter 

synnerligen debatterade. Regeringen beslutade att dessa institutioner istället för marknadshyra 

skulle betala en kostnadsbaserad hyra. De utpekade institutionerna var Naturhistoriska 

Riksmuseet, Nationalmuseet, Historiska museet, Dramaten och Operan, som alla förvaltas av 

Statens Fastighetsverk (Prop. 2000/01:100 sid 128).  

Kostnadshyra går ut på att hyresgästerna betalar för samtliga kostnader som uppstår för 

fastighetsägaren, dvs. staten, i samband med uthyrningen. Hyran ska täcka både förvaltningen 

och det kapital som staten ställt till förfogande. Vid reformen fastställdes kapitalvärden för 

byggnaderna och utifrån dessa, samt utifrån tillkommande investeringar, betalar 

kostnadshyresgästerna för räntor och avskrivningar. Kostnadshyrans övriga komponenter för 

förvaltningskostnader är drift, underhåll och administration (SOU 2011:31 sid 81, 300). 

Den nya hyressättningen förde dock med sig en ny uppsättning av problem och konflikterna 

fortsatte. Ett av mest framträdande problemen var finansieringen av större investeringar. 

Problemet uppstod eftersom kulturinstitutionerna får ramanslag, vilket innebär att en 

ospecificerad summa ska räcka till verksamhetens samtliga kostnader. När en investering 

genomförs ökar hyran vilket minskar anslagsutrymmet åt verksamhetens övriga utgifter. 

Större fluktuationer komplicerar hyresgästernas budgetplanering (SOU 1996:187 sid 54). 

När konflikten gått in på sitt 20:e år skrev jag min kandidatuppsats i ämnet. Uppsatsen 

mynnade ut i en beskrivning av en alternativ modell som riktade in sig på parternas 
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motstridiga intressen. Ur ett incitamentsperspektiv finns nämligen en grundläggande 

motsättning i att Statens Fastighetsverk (SFV) och de fem hyresgästerna har olika intressen av 

byggnadernas skick. SFV har uppdrag att hålla byggnaderna i gott skick för kommande 

generationer, vilket är ett långsiktigt perspektiv. Kulturinstitutionerna har däremot sin löpande 

kärnverksamhet i fokus, där byggnaderna främst fyller en funktion ur ett kortsiktigt 

perspektiv. Dessa olika intressen skapar ett konfliktinriktat hyresförhållande som ofta har lett 

till utdragna förhandlingar.   

Den alternativa modellen är föremål för en intern utredning som genomförs av SFV och 

kulturinstitutionerna där även jag och handledare Hans Lind medverkar. Målet med 

utredningen är att utveckla modellen i närmare detalj och slutligen bedöma huruvida den 

skulle leda till ett mer effektivt hyresförhållande än det som finns idag.  

 

1.2. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utveckla och utvärdera en alternativ hyressättningsmodell för de 

fem kulturinstitutionerna Nationalmuseet, Naturhistoriska riksmuseet, Historiska museet, 

Operan och Dramaten som bedriver sina verksamheter i byggnader som förvaltas av Statens 

Fastighetsverk. Kandidatuppsatsen gav en första teoretisk beskrivning av modellens 

utformning. Syftet med masteruppsatsen är att detaljerat beskriva modellen ur ett praktiskt 

perspektiv för att modellen ska kunna utvärderas utifrån ett hypotetiskt genomförande.  

 

1.3. Disposition 

Uppsatsen består av fyra delar som tillsammans innehåller sjutton kapitel.  

Den första delen (kapitel 1 – 10) är beskrivande och bygger upp uppsatsens teoretiska 

ramverk och bakgrund. I denna del får läsaren en bild av vilka kontraktsteoretiska begrepp 

som kan appliceras, den historiska utvecklingen i ämnet, den nuvarande modellen och hur 

motsvarande situation ser ut i två jämförelseländer, Norge och Danmark.  

Den andra delen (kapitel 11 – 12) är argumenterande och för fram den alternativa modellen 

samt dess potentiella fördelar.  

Den tredje delen (kapitel 13 – 15) är utredande och presenterar de resultat som framkommit 

under intervjuer och möten. Denna del ger läsaren en bild av modellens potentiella problem. 

Den fjärde delen (kapitel 16 – 17) är analyserande och utvärderar huruvida modellen i sin 

reviderade form är värd att genomföra.  

 

1.4. Avgränsningar 

Uppsatsen behandlar endast kostnadshyressättningen som tillämpas för de fem 

kulturinstitutionerna med Statens Fastighetsverk som förvaltare. Resultaten är endast direkt 

tillämpliga för dessa fem hyresrelationer. Jämförelsen med andra länder är begränsad till Norge 

och Danmark, där endast representanter för förvaltningsorganisationerna och departementen är 

intervjuade, ej kulturinstitutionerna.   
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2. Metod 

Uppsatsens syfte har uppnåtts med kvalitativ metod. Information har samlats in genom 

intervjuer, både personligen och via epost/telefon, samt genom medverkande vid möten 

mellan representanter för hyresgästerna och Statens Fastighetsverk. En litteraturstudie har 

även genomförts för att beskriva den teoretiska referensramen som omger ämnet. 

Litteraturkällorna består huvudsakligen av statliga rapporter och utredningar. Akademiska 

artiklar inom kontraktsteori ligger till grund för teorikapitlet. 

Denna masteruppsats bygger vidare på kandidatuppsatsen ”Hyressättning av statliga 

ändamålsfastigheter inom kulturområdet” som jag skrev våren år 2013. En stor del av den 

litteraturstudie som genomfördes då ligger även till grund för denna uppsats, framförallt vad 

det gäller ämnets historiska utveckling.  

 

2.1. Genomförda intervjuer och möten  

Intervjuer har genomförts med representanter för hyresgästerna och Statens Fastighetsverk 

(hyresparterna). Information har även inhämtats under möten mellan parterna.  

 SFV: Marta Murillo-Williams (fastighetsekonom), Lenka Medin (fastighetschef), 

Johan Zetterberg (fastighetsdirektör), Carin Björfors (chef, avdelningen för 

uthyrningsstöd) 

 Dramaten: Karin Unghanse (ekonomichef) Mikael Brännvall (vice vd) 

 Operan: Maria Bratt (vice vd, CFO)  

 Nationalmuseum: Jenny Andersson (adm. chef), Mats Svensson (fastighetsansvarig) 

 Historiska Museet: Gerd Grip (adm. chef), Fredrik Sochor (fastighetsansvarig) 

 Naturhistoriska Riksmuseet: Johan Bodegård (chef, avdelningen för verksamhetsstöd) 

Intervjuer har även genomförts med representanter från kulturdepartementet och 

finansdepartementet. Följande personer närvarade vid intervjuerna: 

Kulturdepartementet:  

 Tomas Johansson, f.d. stödfunktion i kostnadshyresfrågor 

 Carin Khakee, kansliråd enheten för konstarter, bolagsförvaltare Operan, Dramaten 

 Sofi Knutas, kansliråd enheten för konstarter, handläggare för Nationalmuseet 

Finansdepartementet:  

 Joakim Jägare, kansliråd enheten för statlig förvaltning 

 Oskar Thorslund, tillförordnad chef enheten för statlig förvaltning 

Information rörande hyresavtalen och offentlig styrning har även insamlats från 

Ekonomistyrningsverket där Stefan Gehlin, Björn Andersson och Regina Hansen har varit till 

stor hjälp.  
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Följande personer har bidragit med information och analys av de norska och danska 

modellerna för statliga kulturinstitutioner.  

Danmark: 

 Peter Torp Madsen, specialkonsulent (Bygningsstyrelsen) möte 

 Alexander Löhr, chefskonsulent (Bygningsstyrelsen) möte 

 Michael Brix, ekonomichef (Bygningsstyrelsen) möte 

 Ditte Mørup Andersen, projektledare (Bygningsstyrelsen) möte 

 Anne Kathrine Kirkegaard,  chef for ejendomsudvikling og administration (Styrelsen 

for Slotte og Kulturejendomme) epost 

 Bente Nørregård, rådgivare (Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme) epost 

 Ole Winther, avdelningschef (Kulturstyrelsen) epost 

 Ane Kathrine Lærkesen, chefskonsulent (Kulturministeriet) epost 

 Samarah Shafi (Moderniseringsstyrelsen, Finansdepartementet) epost 

Norge:  

 Ulrika Bergström, avdelningschef kulturarv (Statsbygg) telefon 

 Yngve Kvame, förvaltare Operan (Statsbygg) telefon 

 Arne Petter Breirem, chefskonsulent (Statsbygg) epost 

 Torstein Sørbotten, chef finansavdelningen (Finansdepartementet) epost 

 Bjørn Olav Tveit, seniorrådgivare kulturarvsavdelningen (Kulturdepartementet) epost 

 

2.2. Studiens tillförlitlighet 

Jämfört med kvantitativa studier löper kvalitativa studier risk för att resultaten färgas av 

subjektivitet, både på grund av intervjuaren och den intervjuade. Subjektivitet är svårt att 

undvika men eventuella incitament i intervjusituationerna har beaktats vid analys och slutsats.  

Uppsatsens tillförlitlighet gynnas av att jag har haft möjlighet att intervjua de representanter 

för hyresparterna som är närmast eller mycket nära anknutna till hyresförhållandet. Jag har 

även deltagit vid möten där jag har kunnat observera hur parterna interagerar med varandra 

utan intervjuarens direkta inblandning. Tillförlitligheten stärks även av att jag har haft 

möjlighet att utreda detta ämne under en längre tid, både i min kandidatuppsats och nu 

återigen i denna masteruppsats.  

Eftersom denna studie kretsar runt detaljer i fem specifika partsförhållanden är 

generaliserbarheten av resultaten begränsad. Även om resultaten ska kunna appliceras på 

liknande partförhållanden bör förutsättningarna beaktas noggrant.  

Det bör även noteras att kontakten med de danska och norska respondenterna genomfördes på 

respektive modersmål. Översättningen av svaren är inte kontrollerad av professionell 

översättare, vilket innebär att det finns risk för eventuella missförstånd och feltolkningar. Då 

det har varit möjligt har intervjusvar kontrollerats och styrkts med hjälp av andra källor.  
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3. Teori 

Uppsatsens ansats är att utforma ett effektivt avtal för hyresparterna. Teorikapitlet kommer 

därför att ägnas åt att beskriva vilka egenskaper ett effektivt avtal har enligt den gängse 

litteraturen inom kontraktsteori.   

Avtalets uppkomst kan härledas till faktumet att människor har olika färdigheter. Ett välkänt 

exempel är när Adam Smith (1776) visade att specialisering i en nålfabrik markant ökade den 

totala produktionen. Smith visade alltså att när individer specialiserar sig kan parter som 

samarbetar skapa mer tillsammans än vad de skulle kunnat åstadkomma på egen hand. 

Beroendeförhållanden mellan samarbetande individer skapas därigenom, vilket ger upphov 

till behovet av att upprätta avtal. 

Det finns emellertid även nackdelar med specialisering. Ekonomerna March och Simon 

(1958) beskrev de negativa konsekvenser som specialisering kan leda till i boken 

”Organizations”. March och Simon delar upp de negativa konsekvenserna i två 

huvudkategorier, motivationsproblem och koordinationsproblem.  

Motivationsproblem uppstår när parterna har motstridande intressen. På grund av människans 

opportunistiska läggning innebär specialisering att den enskilda individen kan ta beslut som 

gynnar henne själv men inte det gemensamma bästa (March & Simon, 1958). 

Koordinationsproblem uppstår när parterna ska samordna sina handlingar eller beslut. Till 

exempel, vid byggandet av ett hus måste grunden läggas innan väggarna reses. Ansvar måste 

synkroniseras och tydligt delas upp för att minska risken för dubbelarbete. 

Koordinationsproblem uppstår eftersom parterna måste ”dra åt samma håll” och ta 

samverkande beslut för att uppnå kontraktets syfte, samtidigt som de inte alltid har 

information om vilka beslut den andre tar (March & Simon, 1958). 

I termer av effektivitet utgår kontraktsteori ofta ifrån hur ”komplett” ett avtal är. Ett komplett 

kontrakt innebär att aktörerna är opportunistiska och rationella individer. Milgrom och 

Roberts (1992) summerade följande förutsättningar för att skapa vad de kallade för ett 

”perfekt komplett kontrakt”.  

 Parterna måste kunna förutse alla möjliga eventualiteter kopplade till kontraktet 

 Parterna måste kunna otvetydigt beskriva dessa eventualiteter 

 Parterna måste kunna observera när dessa eventualiteter inträffar 

 Parterna måste kunna fastställa hur de löser eventuella problem 

 Parterna måste vilja följa kontraktets villkor 

Verkligheten är emellertid något mer komplicerad och människor är inte alltid rationella. I 

verket Models of Man (1957) av Herbert Simon beskrivs begreppet ”bounded rationality” 

som innebär att människan endast är delvis rationell och ofta snarare använder heuristik än 

logiska regler för optimering.  

Utöver bristande rationalitet har individer i verkligheten inte heller full tillgång till 

information. George Akerlof (1970) visade hur aktörers beteende på marknaden för 
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begagnade bilar påverkas av ojämn informationsfördelning mellan köpare och säljare. En 

särskild utveckling av teorin om informationsasymmetri kom från Jensen och Meckling 

(1992) som argumenterade för att ansvar för beslut bör tilldelas den part som har mest 

information om det som ska beslutas. 

Med avsats i tanken om människans begränsade kognitiva förmåga kombinerat med 

förekomsten av opportunism och informationsasymmetri menade Oliver Williamson (1975) 

att perfekta kompletta kontrakt är otänkbara eftersom avtalsförhållanden kantas av 

transaktionskostnader, dvs. motivations- och koordinationsproblem. Av denna anledning 

menade Williamson att endast inkompletta kontrakt är möjliga. Transaktionskostnader kan 

sägas vara ett mått på barriärerna till ett effektivt kontrakt. Williamson menar att barriärerna 

finns på grund av följande omständigheter:  

(1) Parterna kan inte förutse alla framtida eventualiteter och,  

(2) Även om de kunde, så är det för kostsamt att bestämma och formulera åtgärder för 

varje situation, och dessutom 

(3) Även om detta var möjligt, så är språkliga formuleringar för oprecisa 

(4) Och relevanta variabler kan vara observerbara men inte verifierbara för en tredje 

part, t.ex. en domstol.   

Williamson  menar på att ett effektivt avtal är ett sådant där koordinations- och 

motivationsproblemen är optimerade på ”billigast möjliga sätt”, dvs. att 

transaktionskostnaderna är minimerade. Milgrom och Roberts (1992) bidrog med en egen 

definition av transaktionskostnader. De uttryckte kostnaderna i tid och pengar som spenderas 

på följande aktiviteter:  

 Insamlande av information 

 Övervakning 

 Förhandling 

 Konfliktlösning 

Grossman och Hart (1993) resonerade att man kan lösa problemen som uppstår med 

inkompletta kontrakt genom att tilldela ”residualrättigheten” i kontraktet, dvs. rätten att 

besluta i oreglerade situationer. Detta förutsätter dock att den andra parten litar på att 

rättigheten inte missbrukas.  

Utöver denna formella lösning framförde Fudenberg och Maskin (1986) att informella 

kontrakt kan ge lösningar för inkompletta kontrakt. Enligt deras ”Folk Theorem” kan 

upprepad interaktion leda till effektiva lösningar. Om parterna samarbetar upprepade gånger, 

skapas incitament att bete sig väl för att bli belönad eller undvika att bli bestraffad i framtida 

samarbeten. Fudenberg and Levine (1992) visade även hur rykte påverkar parternas 

incitament att samarbeta för att inte negativt påverka relationen med andra aktörer.  

Syftet med ett bra avtal är alltså att identifiera och samordna incitamentsstrukturen som 

existerar mellan parterna. Bogetoft och Olesen (2004) förespråkar att låta teoretiska koncept 

och verklighetens praktiska förutsättningar samspela när ett avtal ska utformas. Författarna 



TEORI 

8 
 

förtydligar även Williamsons teori om transaktionskostnader. De framhåller att avtalets 

kontext avgör ifall motivationsproblem eller koordinationsproblem är av störst vikt. 

Författarna understryker att det därför är viktigt att ha ett holistiskt perspektiv eftersom man 

annars kan skapa problem när man försöker lösa ett annat.  

Leonid Hurwicz (1960) utvecklade teorin om ”Mechanism Design” som innebär att 

kontraktsutformningen bör utgå ifrån vad det är som kontraktet ska uppnå. Utifrån syftet kan 

sedan villkoren utformas så att incitamenten leder till den önskade utfallet. I denna studie är 

kostnadshyresavtalets funktion att stifta regler och ställa upp kompensation för att 

tillhandahålla och nyttja lokalerna i fråga. Avtalets mål är baserat på antagandet att samtliga 

parter är intresserade av hyresparterna uppfyller målen som finns ställda i respektive 

regleringsbrev/riktlinjebeslut på ett kostnadseffektivt sätt, dvs. att:  

 Byggnadernas kulturvärde ska bevaras 

 Kulturinstitutionerna ska maximera sin kärnverksamhet 

Ur kontraktsteoretiskt perspektiv är situationen med kulturinstitutionerna och SFV något 

speciell. Till skillnad från s.a.s. ”vanliga avtal”, är parterna i denna situation bundna till 

varandra och den specifika byggnaden. Ingen av parterna kan hota den andra med att säga upp 

avtalet vilket skapar en dynamik som är ovanlig och viktig att minnas vid tillämpning av 

generell kontraktsteori. Dessutom är det inte enbart ekonomiska mål som avtalet avser att 

uppnå, utan även mer abstrakta och svårmätta samhälleliga nyttor såsom historiebevarande 

och kulturproduktion.  

Tanken med denna uppsats är att utveckla ett avtal som optimerar koordinations- och 

motivationsaspekterna som finns i incitamentsstrukturen genom att minimera 

transaktionskostnaderna. Tillvägagångssättet kan liknas vid ”Mechanism design”. 

Utgångspunkten är att uppnå ovanstående mål genom att identifiera incitamentsstrukturen i 

den nuvarande modellen och sedan utifrån dess svagheter utforma den alternativa modellen.   
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4. Presentation av parterna 

4.1. Statens Fastighetsverk (SFV) 

Statens Fastighetsverk (SFV) förvaltar statens bestånd av kulturhistoriskt värdefulla 

byggnader. Det är svenska staten som formellt äger fastigheterna medan SFV är 

ägarföreträdare i och med sitt förvaltningsuppdrag. Förvaltningsuppdraget omfattar cirka 3 

000 byggnader och 6,4 miljoner hektar mark. SFV bildades år 1993 i samband med den 

statliga fastighetsreformen, se mer i kapitel 8 – Historik. Utöver fastigheterna i Sverige 

förvaltar SFV även ett antal ambassad- och residensbyggnader i ett 60-tal länder (SFV:s 

Årsredovisning 2014).  

Statens Fastighetsverk ska som utgångspunkt finansiera sin verksamhet med hyresintäkter. 

Anslag tilldelas för de fastigheter i beståndet som klassats som bidragsfastigheter. 

Fastigheterna i denna uppsats är inte klassade som bidragsfastigheter (SOU 2011:31 sid 133). 

Investeringar finansieras genom upplåning i Riksgäldskontoret. Enligt SFV:s regleringsbrev 

är låneramen för år 2015 totalt 13,6 miljarder kronor.  

 

4.2. Kulturinstitutionerna 

Fem stycken kulturinstitutioner ingår i studien, dessa är Operan, Dramaten, Naturhistoriska 

Riksmuseet, Historiska museet och Nationalmuseum. Tillsammans med SFV kommer dessa 

aktörer att refereras till som ”hyresparterna” i texten. Samtliga kulturinstitutioner bedriver sin 

verksamhet i Stockholm. Tre av institutionerna, Nationalmuseum, Naturhistoriska riksmuseet 

och Historiska museet är statliga myndigheter medan Dramaten och Operan är statligt ägda 

aktiebolag. De aktuella hyresgästerna kommer framöver gemensamt att refereras till som 

”kulturinstitutionerna” i texten.  

 

Operan 

Kungliga Operan AB är ett helägt statligt aktiebolag. Huvudbyggnaden är belägen på Gustav 

Adolfs torg i Stockholm. Regeringen beslutade under december år 2013 att inleda en förstudie 

med avsikt att planera en ombyggation av Kungliga Operans byggnad. Projektet har en 

investeringsram på 2 miljarder kronor och går ut på att skapa ”en ny opera i Operan”. 

Projektets förstudie slutredovisas i maj år 2015 (Budgetproposition år 2015 sid 40). 

 

Dramaten 

Dramaten är likt Operan också ett helägt statligt aktiebolag, vars fulla namn är Kungliga 

Dramatiska Teatern AB. Huvudbyggnaden ligger vid Nybroplan i Stockholm. Utöver 

huvudbyggnaden hyr Dramaten lokaler i en intilliggande byggnad där bland annat Lilla 

Scenen är inrättad. Även dessa lokaler upplåts av SFV, men till marknadshyra och ingår 

därför inte i denna uppsats (SOU 2011:31 sid 305). 
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Naturhistoriska riksmuseet 

Naturhistoriska riksmuseet är en statlig myndighet. Huvudbyggnaden och Botanhuset vid 

Frescati i Stockholm hyrs med kostnadshyra. Myndighetens förhyrning av Botanhuset är 

under diskussion eftersom byggnaden sedan länge haft ett omfattande renoveringsbehov. 

Naturhistoriska riksmuseet hyr även andra byggnader i området från SFV med marknadshyra 

(SOU 2011:31 sid 307). 

 

Historiska museet 

Historiska museet är en statlig myndighet. Museet ingår i organisationen Statens historiska 

museer. I Statens historiska museer ingår även Kungliga Myntkabinettet och Tumba 

Bruksmuseum som inte är föremål för denna uppsats. Kostnadshyra tillämpas för Historiska 

museets huvudbyggnad som är belägen på Östermalm i Stockholm. Museet hyr även 

kontorslokaler av SFV i en anslutande byggnad till marknadshyra (SOU 2011:31 sid 306). 

 

Nationalmuseum 

Nationalmuseum är en statlig myndighet. Kostnadshyra tillämpas för huvudbyggnaden på 

Blasieholmen. Museet hyr även Prins Eugens Waldemarsudde av SFV, dessa lokaler upplåts 

dock inte med kostnadshyra och kommer därför inte att behandlas i denna uppsats (SOU 

2011:31 sid 307). Under år 2013 påbörjades en genomgripande renovering av 

huvudbyggnaden, vilken väntas vara klar år 2017 (Årsredovisning NM, 2014). 

 

4.3. Departementen 

Finansdepartementet 

Statens Fastighetsverk har tidigare varit sorterat under socialdepartementet, men från och med 

regeringsbildningen år 2014 styrs SFV av finansdepartementet. Organisationen är uppdelad i 

en politisk ledning och nio stycken avdelningar med olika ansvarsområden. Avdelningarna är 

i sin tur uppdelade i sakenheter. Inom finansdepartementet sker styrningen av SFV inom 

avdelningen för offentlig förvaltning och därunder inom enheten för statlig förvaltning. Även 

budgetavdelningen är delaktig vid beslut rörande finansiering av investeringar etc 

(Regeringskansliets hemsida 2015, Om kulturdepartementet). 

 

Kulturdepartementet 

Samtliga fem kulturinstitutioner är sorterade under kulturdepartementet. Organisationen är 

uppdelad i en politisk ledning, chefstjänstemän och sakenheter. Styrningen av 

kulturinstitutionerna sker inom enheten för konstarterna och enheten för kulturarv. 

Kontaktpersonen för hyresgästerna som är statliga bolag kallas för bolagsförvaltare och 

myndigheternas kallas handläggare (Regeringskansliets hemsida 2015, Om 

finansdepartementet). 
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5. Regelverk och politisk styrning 

Både Statens Fastighetsverk och kulturinstitutionerna är bundna av lagar och regler som 

påverkar parternas sätt att interagera. Dessutom är samtliga byggnader klassade som statliga 

byggnadsminnen vilket innebär att särskilda regler angående bevarande ställs på 

förvaltningen. Delar av informationen i detta kapitel är inhämtad under intervjuer med 

företrädare för kulturinstitutionerna och departementen.  

 

5.1. SFV:s regelverk och styrning 

Det övergripande regelverket för Statens Fastighetsverk är förordning (1993:527) om 

förvaltning av statliga fastigheter. Denna förordning omfattar samtliga fastighetsförvaltande 

myndigheter och reglerar hur förvaltningen av det statliga beståndet ska gå till. Förordningen 

anger bland annat att marknadshyressättning ska tillämpas så långt det är möjligt samt att SFV 

ska upprätta underhålls- och investeringsplaner för sin verksamhet.  

Statens Fastighetsverk är en myndighet och styrs därför främst av tre stycken typer av 

dokument: instruktion, regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut. SFV lyder alltså på en 

generell nivå under instruktionen ”förordning (2007:757) med instruktion för Statens 

Fastighetsverk”, som anger verkets långsiktiga generella uppgifter. Vidare utfärdas 

regleringsbrev årligen som ställer upp kortsiktiga specifika mål tillsammans med kreditramar 

för att uppnå dessa. Därutöver kan särskilda regeringsbeslut utfärdas i enskilda frågor när som 

helst under året.  

I Statens Fastighetsverks regleringsbrev anger regeringen även vilka belopp som myndigheten 

ska leverera in till staten. SFV ska leverera in tre stycken olika belopp till staten, nämligen (1) 

avkastning, (2) amortering på statskapitalet och (3) överskott från fastighetsförsäljningar 

(SOU 2011:31 sid 134-135). Mer om detta i kapitel 10 – Den nuvarande modellen.  

Utöver de formellt utfärdade reglerna sker styrningen av SFV även i form av samtal och 

möten med departementet. Enligt representant för finansdepartementet har man en gång om 

året en s.k. myndighetsdialog med den politiska ledningen och ledningen för SFV. Under 

mötet diskuteras resultat utifrån uppsatta mål och särskilda händelser under det gångna året. 

Representanterna diskuterar även framtiden och vilka förväntningar som den politiska 

ledningen har på myndigheten. Under mötet har myndigheten även möjlighet att flagga för 

frågor som gäller ändrad finansiering och annan problematik. Regeringen har även 

kontinuerliga kontakter med myndigheten för att inhämta information om enskilda frågor. Till 

exempel i samband med en renovering av Nationalmuseums eller Operans omfattning 

genomförs avstämningsmöten med medlemmarna i projektets styrgrupp.  

Ett nytt regelverk som SFV kommer att beröras av framöver är riktlinjerna för 

komponentavskrivning. Ekonomistyrningsverket (ESV) meddelade i ett pressmeddelande i 

november år 2014 att statliga myndigheter ska anamma den kommersiella sfärens tillslutning 

till komponentavskrivningsmodellen. Enligt företrädare för SFV kommer myndigheten att 

införa komponentavskrivning den 1 januari år 2016.  
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Komponentavskrivning innebär att byggnader så långt som möjligt ska delas upp i 

komponenter och skrivas av utifrån respektive komponents avskrivningstid. Tanken med 

omläggningen till komponentavskrivning är att avskrivningskostnaderna ska bli mer 

rättvisande. Eftersom komponenternas livslängd inom en och samma anläggningstillgång kan 

variera stort, visar vanlig avskrivning (av tillgången som en enda enhet) inte hur byggnadens 

faktiska förändring i skick ser ut (Bokföringsnämndens Allmänna Råd 2012:1, avsnitt 17.4). 

Byggnaden ska enligt de nya reglerna delas upp i betydande komponenter, dessutom ska 

åtgärder som genomförs delas in i tre stycken kategorier.  

 Ny betydande komponent tillförs byggnaden  

 Utbyte av betydande komponent  

 Åtgärd på betydande komponent utan utbyte 

De nya reglerna kommer att förändra uppdelningen av underhåll (som kostnadsförs) och 

investeringar (som aktiveras). Fler åtgärder kommer att betraktas som investeringar än 

tidigare då både utbyte av och underhåll på betydande komponent kommer aktiveras i 

balansräkningen. Även för s.k. ”icke betydande komponenter” ska åtgärder aktiveras i den 

mån de utförs på en förvaltningsfastighet och är väsentliga. Däremot ska löpande underhåll 

och reparationer även fortsättningsvis redovisas som kostnad. Eftersom färre åtgärder 

kostnadsförs kommer det redovisade driftnettot att öka, samtidigt som den ökade aktiveringen 

kommer att leda till högre årliga avskrivningar som belastar resultatet (Sveriges Kommuner 

och Landsting, 2014 sid 6). 

 

5.2. Kulturinstitutionernas regelverk och styrning 

Naturhistoriska riksmuseet, Nationalmuseum och Historiska museet är myndigheter och 

styrningen av dessa sker därför, likt för SFV, via instruktion, regleringsbrev och särskilda 

regeringsbeslut. Dessa tre institutioners lokalanvändande styrs av förordningen (1993:528) 

om statliga myndigheters lokalförsörjning. I förordningen fastställs bland annat att 

myndigheten får ingå de hyresavtal som krävs för att kunna utföra sin verksamhet, men att 

avtalstiden maximalt får uppgå till 6 år. Hyresavtal med längre tidsperiod kräver särskilt 

tillstånd från regeringen.  

Till skillnad från myndigheterna lyder de statliga aktiebolagen under samma regelverk som 

privata bolag. Enligt Regeringskansliets beskrivning av statens ägarpolicy finns inga särskilda 

regler som gäller för just statliga aktiebolag, inte heller vad det gäller vad det gäller 

lokalförsörjning. Däremot finns en särskild bestämmelse om att Riksrevisionen har rätt att 

utse revisorer i de statliga bolagen (Regeringskansliet, Statens Ägarpolicy år 2014 sid 3). 

Styrningen av de statliga aktiebolagen, dvs. Operan och Dramaten, sker via ett regeringsbeslut 

som i allt väsentligt liknar regleringsbrevens utformning. Det i övrigt styrande dokumentet för 

statliga bolag är bolagsordningen, som bland annat anger syftet som verksamheten ska drivas 

utifrån. Till skillnad från majoriteten av de övriga statliga bolagen har Operan och Dramaten 

ett annat syfte än att bereda aktieägarna med vinst. Syftet är att driva teaterverksamhet samt 

att främja scenisk konst, vilket även eventuell vinst ska användas till. Beslut som rör de 
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statliga bolagen tas på årsstämman då bolagsförvaltaren närvarar i egenskap av statens 

representant (Riksrevisionen, 2006 sid 26-31). 

Tvistesituationen ser olik ut för de statliga bolagen jämfört med myndigheterna. Statens 

Fastighetsverk och Naturhistoriska riksmuseet, Historiska museet och Nationalmuseum tillhör 

samma juridiska person eftersom samtliga är myndigheter. Tvister i ett sådant 

partsförhållande skjuts därför vidare till regeringen för avgörande, där ärendet sköts genom 

gemensam beredning mellan departementen. Om tvisten inte kan lösas på lägsta nivå ”hissas” 

den uppåt i hierarkin. Slutligen avgörs tvister inom regeringen genom statsrådsberedning 

inom statsministerns kansli. Avtalen mellan SFV och de statliga bolagen har däremot samma 

juridiska status som om hyresgästen vore ett privat aktiebolag. Sådana avtal kan därför prövas 

av Hyresnämnden. Hyresnämnden dömer dock endast i fall som rör avtal med marknadshyra 

(SOU 2004:28 sid 66, 192). 

Även om myndigheterna till högre grad är en del av den statliga organisationen än 

aktiebolagen i den statliga organisationen, har staten ändå höga krav på bolagens verksamhet. 

År 1996 förtydligades det som kallades ”Nationalscensuppdraget” i propositionen 1996/97:3 

där Operan och Dramaten omfattas.  

”Nationalscenerna är hela nationens angelägenhet. De skall vara föredömen för andra 

teatrar i Sverige när det gäller förnyelse, utveckling och konstnärlig kvalitet inom 

sina respektive områden […]Våra nationalscener, som skall vårda och främja det nationella 

kulturarvet inom sina områden, skall också vara öppna för den nya kunskap som forskningen 

tillför ” 

 

5.3. Regelverk för statliga byggnadsminnen 

Samtliga byggnader som är föremål för denna uppsats är klassade som statliga 

byggnadsminnen. Förordningen (2013:558) om statliga byggnadsminnen anger att 

förvaltningen av fastigheterna ska kontrolleras av Riksantikvarieämbetet som också utfärdar 

särskilda skyddsföreskrifter för respektive fastighet. Dessa skyddsföreskrifter anger hur 

byggnaden ska förvaltas och vilka delar av fastigheten som inte får ändras. Åtgärder som inte 

uttryckligen är fastställda i dokumentet eller som strider mot bestämmelserna, men som ändå 

kan anses vara rättfärdigade, ska beslutas om i samråd med Riksantikvarieämbetet 

(Riksantikvarieämbetet, 2012 sid 9-11). 

Dessutom anger förordningen att Statens Fastighetsverk ska upprätta vårdprogram för 

byggnadsminnena innehållandes riktlinjer för underhåll. Vårdprogrammet löper vanligtvis på 

10 år och är en mer långsiktig och generell underhållsplan som också kan fungera som 

underlag inför stora investeringar och akuta underhållsåtgärder. RAÄ kontrollerar årligen om 

de villkor som ställts om dokumentation, utförande och antikvarisk kontroll har uppfyllts 

(Riksantikvarieämbetet, 2012 sid 17-18).   
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6. Anslags- och bidragssystemet 

Statens Fastighetsverk får i stort sett inga anslag för att finansiera sin verksamhet. Utgifterna 

ska istället finansieras med verksamhetens intäkter. SFV får endast anslag för en viss grupp av 

fastigheter som inte bedöms kunna generera bärkraftiga hyresinkomster, så kallade 

bidragsfastigheter (Regleringsbrev för SFV år 2015). 

Kulturinstitutionernas verksamheter är 

däremot finansierade med statliga anslag 

respektive bidrag. Myndigheterna 

Nationalmuseum, Naturhistoriska 

riksmuseet och Historiska museet får anslag 

från kulturdepartementet (Budgetproposition 

för 2015 sid 132). 

De statligt ägda aktiebolagen Operan och 

Dramaten får statliga bidrag istället för 

anslag, som betalas ut via Kammarkollegiet 

som i sin tur får anslag att betala ut bidraget 

med (Regleringsbrev Kammarkollegiet år 

2015).  

Anslagen och bidragen som kulturinstitutionerna får delas ut i form av ramanslag, vilket 

innebär att summan ska täcka alla verksamhetens utgifter. Storleken på bidraget eller anslaget 

förändras endast utifrån den generella pris och löneförändringen i samhället, som beräknas av 

Ekonomistyrningsverket (ESV). Enligt ett särskilt beslut från år 2011 ska pris- och 

löneomräkningen för kulturinstitutionerna göras utifrån 70 % av KPI-förändringen 

(Regeringsbeslut Fi2011/5349 sid 4). 

Anledningen till att statliga bidrag och anslag enbart korrigeras med den generella pris- och 

löneförändringen är att förutsättningarna för verksamheten ska vara oförändrade och 

jämställda marknaden så att myndigheternas köpkraft hålls konstant. Anslagen kompenseras 

därför normalt sett inte för ombyggnadskostnader eller lokalkostnadsförändringar. 

Hyresförändringar ökar/minskar således det övriga anslagsutrymmet som är fritt att användas 

till den övriga verksamheten (ESV 2009:23 sid 4). 

Kulturinstitutionernas möjlighet att balansera varierande utgifter genom sparande och lånande 

är begränsad. Enligt anslagsförordningen kan myndigheterna spara överskott som inte 

används under året, men beloppet får uppgå till högst 3 % av anslagets storlek och det kan 

sparas som längst i två år. Myndigheterna kan även få utökat anslag, en s.k. anslagskredit som 

får uppgå till högst 3 % av anslagets storlek.  

Både kulturinstitutionerna och Statens Fastighetsverk har däremot möjlighet att äska 

(efterfråga) ökat anslag genom budgetunderlagsprocessen. I budgetunderlaget ska 

myndigheten ge förslag på hur verksamheten ska finansieras under de tre kommande åren. 

Myndigheten ska särskilt redovisa förväntade större förändringar i sitt lokalbehov. 
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Förordningen om statliga myndigheters lokalförsörjning anger att myndigheter i 

budgetunderlaget ska begära godkännande för lokalförändringar som förutsätter ökad 

anslagstilldelning. 

Även Operan och Dramaten ska enligt utfärdade riktlinjebeslut lämna in budgetunderlag till 

regeringen. Riktlinjebesluten anger särskilt att ”om förslaget beräknas leda till ökade 

kostnader för staten bör Dramaten/Operan redovisa förslag till åtgärder inom den egna 

verksamheten som leder till motsvarande minskning av kostnaderna.”  
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7. Centrala begrepp och modeller 

De fem kulturinstitutionerna som är föremål för denna uppsats har särskilts från SFV:s övriga 

fastighetsbestånd eftersom de anses vara ändamålsfastigheter. De ska därför betala hyra 

utifrån en särskild beräkningsmodell kallad kostnadshyra. Nedan följer en beskrivning av 

dessa två för uppsatsen centrala begrepp. 

 

7.1. Ändamålsfastighet 

Begreppet ändamålsfastighet är omdiskuterat och i dagsläget finns ingen vedertagen 

definition. Ibland används även begreppen specialfastigheter eller verksamhetsfastigheter 

(Lind & Lundström, 2010) Det finns heller ingen officiell förteckning över vilka statliga 

fastigheter som kan klassificeras som just ändamålsfastigheter. I grunden innebär begreppet 

att en ändamålsfastighet, till skillnad från en generell fastighet, har egenskaper som gör att 

alternativ användning är omöjlig eller svåruppnåelig. I en statlig utredning från år 1996 delas 

egenskaperna in i tre olika kategorier: utformningsmässiga, lägesmässiga och symbolmässiga 

egenskaper (SOU 1996:187 sid 38-40).  

En fastighet kan klassas som en ändamålsfastighet ur ett utformningsmässigt perspektiv om 

användningen inte kan ändras utan större ombyggnad, vilket gäller för exempelvis fyrar, 

kyrkor och simhallar. Fastigheter kan även sakna alternativ användning på grund av sin 

placering. En byggnad som ligger i direkt närhet till en industri lämpar sig sällan för annan 

verksamhet än den som har med industrin att göra och är därför en ändamålsfastighet på 

grund av sina lägesmässiga egenskaper. Även en fastighet utan utformningsmässiga eller 

lägesmässiga hinder för annan användning kan klassas som ändamålsfastighet om den har 

blivit en symbol för verksamheten som bedrivs i den (SOU 1996:187 sid 38-40).  

De fem byggnaderna som är föremål för denna uppsats är ändamålsfastigheter ur ett 

symbolmässigt och utformningsmässigt perspektiv. Kulturinstitutionernas verksamheter har 

blivit så pass förknippade med sina byggnader att det vore otänkbart för hyresgästen att utföra 

sin verksamhet någon annanstans, såsom det även vore svårt för hyresvärden att hitta en 

annan hyresgäst. Byggnaderna är dessutom inredda med diverse installationer som begränsar 

möjligheten att hyra ut lokalerna till andra hyresgäster.  

 

7.2. Kostnadshyra 

Ett ytterligare centralt begrepp i denna uppsats är kostnadshyra. År 1993 genomfördes en 

omfattande reform av statsförvaltningen, syftet var att öka kostnadsmedvetenheten och 

därmed effektiviteten. Som en följd fastställdes det att statliga enheter skulle betala hyra för 

sin lokalanvändning och att denna hyra av effektivitetsskäl ska fastställas på 

”marknadsmässiga villkor”. Några år senare undantogs några få ändamålsfastigheter från 

denna bestämmelse med argumentet att det för dessa fastigheter inte anses existera någon 

egentlig marknad att härleda hyran från (SOU 2011:31 sid 81, sid 300). 
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Dessa verksamheter undantogs däremot inte från att betala någon sorts ersättning för 

lokalerna. År 2001 bestämde regeringen att fem stycken särskilda kulturinstitutioner istället 

skulle betala en hyra som täcker kostnaderna som uppstår för fastighetsägaren i samband med 

upplåtelsen, nämligen kostnadshyra. Tanken med kostnadshyra är att uthyrningen ska vara 

helt kostnadsneutral för fastighetsägaren, dvs. varken resultera i ett underskott eller överskott 

(SOU 1992:79 sid 14).  

Kostnadshyra används även för majoriteten av Fortifikationsverket och Specialfastigheters 

bestånd samt för vissa lokaler förvaltade av Akademiska Hus (Årsrapporter Akademiska Hus, 

Specialfastigheter, Fortifikationsverket hemsida). Kostnadshyra är även en vanlig 

hyressättning inom kommunal sektor (Lind & Lundström, 2010). Inom SFV:s bestånd är det 

endast de fem kulturinstitutionerna som behandlas i denna uppsats som har kostnadshyra 

(SOU 2011:31 sid 81).  

Till skillnad från marknadshyra är kostnadshyra något som explicit räknas fram. Hyran består 

av två delar, en del för byggnadens finansiella kostnader, och en del för kostnaderna som rör 

byggnadens löpande förvaltning.   

 Kapitalkostnad (avskrivningar och räntor) 

 Löpande förvaltningskostnader (drift, underhåll, administration) 

I den statliga utredningen i ämnet från år 1996 föreslogs att hyran delades upp i komponenter 

på detta sätt 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. Uppbyggnaden innebär att hyran minskar över tid allt eftersom fastighetens 

värde skrivs av, givet att inga värdeökande investeringar görs. Investeringar höjer 

kapitalkostnaden vilket gör att denna komponent har större möjlighet att fluktuera medan de 

tre löpande komponenterna (drift, underhåll och administration) tenderar att vara relativt 

konstanta över tid (SOU 1996:187 sid 37).  

Den specifika beräkningen av kostnadshyran som är aktuell för denna uppsats fastställdes i 

februari år 2013 efter förhandlingar mellan SFV och kostnadshyresgästerna på uppdrag av 

regeringen. Denna beräkning beskrivs i närmare detalj i kapitel 10. Fortfarande finns 

oklarheter angående hur dessa komponenter ska definieras och beräknas, vilket också kommer 

att diskuteras i kommande delar av uppsatsen.  

Det bör noteras att inte det inte finns någon explicit koppling mellan ändamålsfastigheter och 

hyressättningen kostnadshyra. Det finns ett flertal fastigheter som kan tänkas passa in 

beskrivningen av en ändamålsfastighet men där hyresgästen ändå betalar marknadshyra, till 

exempel Vasamuseet och Moderna Museet.  

Ingen av de statliga fastighetsförvaltarna har sammanställning någon formell lista över 

ändamålsfastigheter i syfte att applicera någon särskild hyressättningsmodell enkom för dessa 

fastigheter (SOU 2011:31 sid 276).   
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7.3. Tre organisationsmodeller för statlig fastighetshantering 

När det gäller organisationen av offentliga fastigheter som också används av verksamheter 

inom den offentliga sektorn kan man tänka sig tre stycken huvudalternativ. De tre alternativen 

beskrevs av Lind och Lundström (2010).   

 

Modell 1 – Självägande 

Ett sätt att organisera den statliga fastighetshanteringen är genom självägande lokalanvändare. 

I denna modell förvaltas fastigheterna av samma förvaltning/myndighet som nyttjar dem. 

Verksamheten har alltså en ägarroll i beslut som angår fastigheten även om de formellt ägs av 

staten. Verksamheterna beslutar även själva om hur mycket medel som ska läggas på 

fastighetens underhåll och vilka investeringar som ska göras. En fördel med denna modell är 

att verksamheterna har större frihet att anpassa byggnaderna efter sitt behov. Dessutom får 

verksamheterna incitament att spara på lokalkostnader eftersom de kan välja mellan att 

spendera pengar på kärnverksamheten eller på att upprätthålla fastighetens skick.  

Incitamentsstrukturen är däremot också en del i den kritik som riktas mot denna typ av 

organisationsmodell. I och med att det blir lockande för verksamheten att dra ner på 

lokalkostnader, finns risk för att fastigheternas skick försämras. Problematiska incitament 

finns eftersom verksamheten då kan få extraanslag för att kärnverksamheten inte ska drabbas. 

En annan nackdel är att verksamheterna inte nödvändigtvis har den professionella kompetens 

som behövs för att förvalta fastigheter. De kan inte heller dra nytta av de stordriftsfördelar 

som en separat förvaltningsenhet har. Modellen är ovanlig i Sverige, men förekom tidigare då 

exempelvis fortifikationsförvaltningen var en del av försvarsmakten. Modellen används 

däremot i Danmark och Norge i lite olika utsträckning, se mer i kapitel 9.  

 

Modell 2 – Central myndighet 

Den andra modellen innebär att en särskild myndighet ansvarar för förvaltningen och för att 

genomföra investeringar. Myndigheten får anslag för dessa uppgifter och kostnaden syns 

därför inte i budgeten hos verksamheten som besitter fastigheten. Man kan säga att lokalerna  

i modell 2 tillhandahålls utan kostnad för den nyttjande verksamheten. Den centrala 

myndigheten bedömer lokalbehovet och beslutar om tilldelning av andra eller större lokaler. 

Modellen användes i Sverige i form av Byggnadsstyrelsen fram till år 1993.  

Fördelen med denna modell är att den förvaltande myndigheten kan specialisera sig på att bli 

en professionell aktör inom förvaltning. Till skillnad från den nyttjande verksamheten kan den 

förvaltande myndigheten ha ett långsiktigt perspektiv i förhållande till fastigheterna. 

Nackdelen är att modellen inte skapar incitament för verksamheten att hushålla med resurser. 

Om verksamheten lyckas övertala den centrala myndigheten att de behöver större lokaler så 

drabbar det inte dem själva kostnadsmässigt. Dessutom, eftersom verksamheten har störst 

insikt i verksamhetens behov är det lätt att fastighetsförvaltaren hamnar i ett underläge i 

förhandlingar.  
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Modell 3 – Intern marknad 

I den tredje modellen skapas en intern marknad. Ansvaret för fastigheterna ligger på specifika 

förvaltande enheter som hyr ut dem till verksamheterna med mer eller mindre affärsmässiga 

villkor. Den centrala ledningen (departementen på statlig nivå eller kommunledningen för 

kommunala aktörer) förser fastighetsenheten med kapital och kräver i gengäld en viss 

avkastning. Därmed skapas en intern marknad för lokaler och tjänster relaterade till dem. Det 

var denna typ av organisation som infördes i Sverige efter Byggnadsstyrelsens avvecklande år 

1993, se mer i nästa kapitel som beskriver ämnets historik.  

Fördelen med intermarknadslösningen är att man löser de problem som ställts upp i de två 

föregående modellerna. Det skapas en professionell fastighetsförvaltande enhet samtidigt som 

verksamheterna får incitament att hushålla med resurserna. Dessutom har verksamheterna 

möjlighet att anpassa lokalerna efter behov givet att man betalar för det. Det kan dock uppstå 

problem även med denna modell, vilket kommer att bli tydligt i det härpå följande 

historikkapitlet.  
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8. Historik 

För att läsaren ska få en mer djupgående förståelse för den statliga fastighetsorganisationen 

och kostnadshyresmodellen kommer detta kapitel att bestå av en redogörelse för de mest 

relevanta händelserna i utvecklingen som lett fram till dagens situation. Historiken delas upp 

på följande delkapitel.  

 1993 Den statliga fastighetsreformen genomförs 

 1996 - 1997 Statlig utredning: Utvärdering av reformens effekter 

 2001 Kostnadshyra införs för kulturinstitutionerna 

 2004 Statlig utredning: Ändamålsfastighetskommittén 

 2011 Statlig utredning: Staten som fastighetsägare och hyresgäst 

 2012 - 2013 Hyresparterna förhandlar om hyresvillkorens utformning 

 

8.1. Reformen av den statliga fastighetsförvaltningen år 1993 

Under början av 1990-talet förändrades den svenska statsförvaltningen i grunden. Innan dess 

sköttes styrningen av landets myndigheter och ämbetsverk genom detaljerade budgetriktlinjer. 

Finanskrisen som sedan utbröt under decenniets första år försvagade de offentliga finanserna 

vilket ökade kraven på kostnadseffektivitet inom den statliga sektorn (ESV 2007:32 sid 42).  

Till följd av de ökade kraven på effektivitet genomfördes en genomgripande omstrukturering 

av den statliga styrningen som skiftade fokus från resurser till resultat. Budgetutformningen 

skulle utformas för att ange vilket resultat som verksamheterna skulle uppnå istället för hur 

mycket resurser som skulle användas för att nå dit. Utgångspunkten var att öka 

myndigheternas självständighet och finansiella ansvar för att skapa incitament att välja de 

mest effektiva lösningarna (SOU 2011:31 sid 37). Marknadsanpassningen av statlig styrning 

skedde på liknande sätt i flera länder under 1980-talet och kom sedermera att kallas för ”New 

Public Management” (Hood, 1995).  

Myndigheternas lokalförsörjning är en betydande statlig utgift och var därför en viktig del i 

utvecklingen mot en mer resurseffektiv statsförvaltning. År 1993 genomfördes därför en 

omfattande reform av statens lokalhållning (SOU 1992:79 sid 13). Reformen innebar två 

större förändringar för den statliga fastighetsorganisationen som syftade att uppfylla två 

motsvarande mål.  

 Upplösningen av Byggnadsstyrelsen – för att skapa en mer effektiv förvaltning 

 Införandet av ramanslag – för att skapa ett mer effektivt lokalanvändande 

Fram till reformens genomförande hade det statliga verket Byggnadsstyrelsen ansvar för att 

tillhandahålla och förvalta myndigheters lokaler. Byggnadsstyrelsen bedömde och beslutade 

om lokalbehovet för de statliga verksamheterna men bar också kostnaderna för förvaltningen. 

Denna organisation motsvarar som tidigare nämnt Lind och Lundströms modell nummer 2. 

Eftersom myndigheterna i princip inte betalade för sitt lokalutnyttjande skapades incitament 

att efterfråga mer lokalyta än nödvändigt (SOU 1992:79 sid 33).  
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Idén med reformen var att marknadsanpassa lokalförsörjningen och därmed mana 

myndigheterna till kostnadseffektivitet. Marknadsförhållandena skulle uppnås genom att 

tydligt skilja på statens brukande och ägande av lokaler. Byggnadsstyrelsen avvecklades och 

ersattes av nya förvaltningsorganisationer. Myndigheterna skulle därefter hyra sina lokaler av 

de statliga förvaltarna. Statens nya fastighetsförvaltare och hyresgäster blev aktörer på den 

interna marknad som skapades. Dessutom tilläts myndigheterna även att teckna hyresavtal 

med privata aktörer. I termer av Lind och Lundströms organisationsmodeller genomgick den 

svenska fastighetsorganisationen en övergång från modell 2 till modell 3.  

Den avvecklade Byggnadsstyrelsens bestånd delades upp på tre nya enheter; en statlig 

förvaltningsmyndighet (Statens Fastighetsverk) samt två statliga bolag (Akademiska Hus och 

Vasakronan). Förvaltningen av högskole- och universitetsbyggnader togs över av Akademiska 

Hus AB. Vasakronans ursprungliga bestånd omfattade varierande typer av byggnader men 

renodlades sedan till att enbart innehålla kommersiella fastigheter (SOU 2011:31 sid 38-39).  

 

Akademiska Hus och Vasakronan bildades som statliga aktiebolag, för att förutsättningarna 

skulle efterlikna de privata aktörerna på lokalmarknaden (SOU 2011:31 sid 195). Det gjordes 

dock tydligt att inte alla fastigheter lämpar sig för förvaltning i bolagsform. Utredarna fastslog 

att staten även äger fastigheter vars särskilda egenskaper motiverar förvaltning i 

myndighetsform så att en högre grad av kontroll kan utövas. Detta gäller fastigheter som har 

ett speciellt värde som staten särskilt värnar om, exempelvis försvarsfastigheter som används 

för att säkerställa rikets säkerhet. För försvarsfastigheter bildades sedermera 

Fortifikationsverket år 1994 (SOU 2011:31 sid 41-43).  

Utöver försvarsfastigheter sades förvaltningen i myndighetsform även passa kulturhistoriskt 

värdefulla fastigheter. För denna sorts fastigheter bildades Statens Fastighetsverk, som även 

fick ansvaret för statens markområden och utrikesfastigheter. Operan och Dramaten pekades 

faktiskt uttryckligen ut att vara två institutioner som bör falla in under SFV:s ansvar (SOU 

1992:79 sid 40, 107-108).  

”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.” 
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Vid reformens genomförande invärderades de nya förvaltningsenheternas tilldelade bestånd 

och värdet fördes in på organisationens balansräkning. På passivsidan motsvarades de 

invärderade tillgångarna av ett statskapital. Statskapitalet kan sägas vara det ”lån” som staten 

i egenskap av ägare tillfört enheten genom överföringen av fastigheterna. Statskapitalet ingår i 

myndighetskapitalet, som även består av kapitalförändringen, vilket är det överskott (eller 

underskott) som uppstår i myndighetens verksamhet under året (SOU 2011:31 sid 117). De 

investeringar som gjorts efter år 1993 har som tidigare nämnt finansierats med lån i 

Riksgälden.  

 

Sett som ett ”lån” från staten som ägare kan statskapitalet sägas motsvara ett företags eget 

kapital. Skillnaden mot ett vanligt bolags egna kapital är att statskapitalet successivt minskar i 

takt med att de invärderade tillgångarna skrivs av. När statskapitalet amorterats till fullo 

kommer alltså endast lånefinansierade tillgångar finnas kvar i balansräkningen (SOU 2011:31 

sid 117-118).  

I samband med fastighetsreformen framförde Riksrevisionen att en nyckelfaktor var att skapa 

konkurrensneutralitet på marknaden. Konkurrensneutralitet innebar att det varken skulle vara 

dyrare eller billigare för myndigheterna att hyra lokaler av en icke-statlig aktör jämfört med 

en av de nybildade statliga aktörerna. Neutraliteten mellan aktörerna ger myndigheterna 

incitament att välja den optimala lokalytan utifrån den faktiska kostnaden av lokalerna som 

andra hyresgäster får betala för lokalerna på marknaden (Riksrevisionen Dnr 1989:1434). När 

reformen genomfördes bestämdes därför den grundläggande hyressättningsprincipen för 

statlig lokalhyressättning till marknadshyra (SOU 1992:79 sid 33).  

Den andra större förändringen som reformen innehöll var införandet av ramanslag. De 

incitament som fastighetsreformen avsåg att skapa möjliggjordes i och med övergången till 

ramanslag. Ramanslag innebär att myndigheten får en summa för samtliga kostnader, istället 

för att få anslag vikta åt olika ändamål. Myndigheterna behöver därmed väga kostnaden av 

lokalyta mot att lägga resurser på andra delar av verksamheten. I samband med reformen 

gjordes myndigheternas förvaltningsanslag om till ett ramanslag som höjdes för att även 

finansiera lokalkostnaderna (SOU 1992:102, sid 9) Tanken var att lokalyta skulle ses som en 

produktionsfaktor likställd med exempelvis personal. Ramanslagens storlek skulle endast 
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korrigeras om den generella prisnivån eller lönenivån i samhället förändrades. Därmed skulle 

att förutsättningarna för att bedriva verksamheten vara oförändrade och marknadsliknande 

(SOU 1996:187 sid 23).  

 

8.2. Hyressättning av ändamålsfastigheter uppmärksammas 

Redan i den förberedande reformutredningen år 1992 uppmärksammades problematik som 

skulle kunna uppstå till följd av reformen. Problematiken kretsade främst runt en viss typ av 

fastigheter vars egenskaper ansågs utesluta alternativ användning. I den förberedande 

utredningen introduceras begreppet ”ändamålsfastigheter” för att beskriva dessa fastigheter. 

Ändamålsfastigheter sades vara sådana fastigheter som ”saknar eller har en mycket liten 

alternativ användning och/eller har skräddarsytts för sitt ändamål” (Prop. 1991/92:44 sid 3).  

Specifikt poängterades att oönskade effekter skulle kunna uppstå när marknadshyra 

applicerades på ändamålsfastigheter. Eftersom dessa objekt per definition inte har någon 

marknad att härleda hyran från blir marknadshyressättning godtyckligt att använda. Dessutom 

konstaterade utredningens författare att incitamenten blir problematiska om hyresgästen är 

bunden till sin lokal. Idén med reformen var att myndigheten skulle bli medveten om 

kostnaden av sitt lokalanvändande och få incitament till effektivisering, vilket ju inte är 

möjligt för hyresgäster som bedriver sin verksamhet i en fastighet de inte kan lämna (SOU 

1992:79 sid 17-18).  

I samband med fastighetsreformen stadgades förordning (1993:527) om förvaltning av statliga 

fastigheter, m.m. Vad det gäller hyressättning av ändamålsfastigheter anger förordningstexten 

endast följande: 

”[…] 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 ledde till godtyckliga tolkningar vilket resulterade i en 

del av de problem som inkluderades i kritiken som framfördes då reformen utvärderades år 

1996-97.  

Under åren som följde efter reformens genomförande uppstod tvister bland annat mellan 

Akademiska Hus och universitet och högskolor som slutligen hamnade i hyresnämnden. 

Problemen som uppstod vid hyressättning av ändamålsfastigheter uppmärksammades därefter 

även i massmedia (Lind, 1998). Naturhistoriska Riksmuseet, som är föremål för denna 

uppsats, hade en diskussion med SFV som kunde följas i medierna (se bl.a. artikel i Dagens 

Nyheter – Sigvardsson, 1997). 
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8.3. Utvärdering av reformen år 1996-1997 

Tre år efter reformens genomförande utvärderades resultaten i utredningen SOU 1997:96. 

Bedömningen var att reformen i huvudsak hade fått de effekter som avsetts, men även vissa 

negativa konsekvenser. Det största problemet sades vara just hanteringen av 

ändamålsfastigheter och därför ägnades ett helt delbetänkande åt detta, SOU 1996:187.  

I reformens kölvatten hade ett flertal konflikter uppstått mellan ändamålshyresgäster och de 

nya statliga fastighetsförvaltarna. Parterna hade bland annat svårt att komma överens i frågor 

om investeringar och planering av underhåll vilket ledde till utdragna förhandlingar. De 

främsta problemen som fördes fram i utredningen var:  

 Begreppet ändamålsfastighet är svårtytt  

 Det är oklart hur hyresavtal bör utformas med avseende på exempelvis 

ansvarsfördelning och kontraktslängd 

I utredningen ansågs avsaknaden av riktlinjer vara den viktigaste bidragande faktorn till de 

problem som uppstått för dessa speciella fastigheter. Utredarna framhöll att man i samband 

med reformen inte hade definierat tydligt nog vad marknadsmässighet innebär för fastigheter 

utan någon egentlig marknad. Därför förde utredningens författare fram ett förslag till en 

enhetlig modell för hyressättning av ändamålsfastigheter (SOU 1997:96 sid 16-19).  

I denna utredning växte idén om en ”kostnadshyra” fram som en komponenthyra baserad på 

de kostnader som uppstår för fastighetsägaren. Till skillnad från den svårtillämpade 

marknadshyran var kostnadshyran alltså direkt härledd från specifika faktorer kopplade till 

förhyrningen. Man föreslog att hyran delades upp i kapitalkostnader, driftkostnader och 

underhållskostnader. Kapitalkostnadsdelen rekommenderades att vara nominell vilket innebär 

att hyran skulle successivt falla ju mer fastighetens värde som skrivits av, givet att inga 

nyinvesteringar genomförs. Hyran skulle alltså minska i takt med att byggnadens skick 

försämrades (SOU 1997:96 sid 16-19, 58-59).  

Avtalen föreslogs vara långsiktiga genom att införa en rättighet för hyresgästen att förlänga 

avtalen, för att spegla ändamålsfastigheternas långsiktiga karaktär. Längre avtalsperioder ger 

större möjlighet att planera underhållsinsatser för både hyresgäst och fastighetsägare. Därmed 

skapas större förutsägbarhet och jämnare hyresnivåer eftersom större kostnader kan spridas ut 

över längre tid. Hyresgästen skulle däremot behöva kompensera fastighetsägaren om man 

lämnade byggnaden i förtid (SOU 1996:187 sid 54).  

Inget av de ovannämnda förslagen för en förbättrad hantering av ändamålsfastigheter 

genomfördes. Regeringen bedömde att någon separat modell för hyressättning av 

ändamålsfastigheter inte var lämplig att införa eftersom gränsen mellan olika typer av 

fastigheter är svår att dra. Därför ansågs det vara viktigt att parterna gavs möjlighet att 

förhandla fram avtalsvillkoren utifrån varje enskild förhandling (SOU 2011:31 sid 72). 

Marknadshyra tillämpades för även fortsättningsvis ändamålsfastigheterna (Riksdagens 

revisorer förstudie 2000/01:12 sid 7).  
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8.4. Kulturinstitutionerna får kostnadshyra år 2001 

Eftersom inga förslag genomfördes kvarstod de problem som tagits upp under utvärderingen 

av reformen. Regeringen tillsatte därför en intern grupp med uppgift att utreda frågan om 

hyressättningen av ändamålsfastigheterna. Arbetsgruppen redovisade sitt uppdrag år 2001 och 

kom återigen fram till att det inte fanns tillräckligt stort behov att utveckla en ny generell 

modell för hyressättning av samtliga ändamålsfastigheter och att den modell som tillämpades 

av SFV var rimlig (SOU 2011:31 sid 81).  

Utredarna tog dock på sig att göra ett specifikt undantag genom att peka ut de byggnader 

inom kulturområdet som de bedömde att marknadshyressättning inte var användbar för. De 

utpekade hyresgästerna var de fem kulturinstitutionerna Operan, Dramaten, Nationalmuseum, 

Naturhistoriska riksmuseet och Historiska museet. Valet motiverades med att byggnaderna i 

hög grad hade utformats för sitt ändamål samt kommit att bli symboler för verksamheten och 

”omistliga delar av huvudstadens stadsbild”. Istället för marknadshyra föreslogs dessa 

kulturinstitutioner betala kostnadsbaserade hyror utifrån det förslag som fördes fram i 

utredningen från år 1997 (SOU 2011:31 sid 300).  

I vårpropositionen år 2001 fick SFV uppdraget att teckna kostnadshyresavtal med 

kulturinstitutionerna. Själva kontraktstecknandet fördröjdes på grund av utdragna 

förhandlingar mellan parterna. Förhandlingarna kretsade främst runt huruvida det förelåg 

eftersatt underhåll i byggnaderna och vilken part som i sådant fall skulle ha kostnadsansvaret 

för att åtgärda det. Kulturinstitutionerna hävdade att SFV inte hade underhållit byggnaderna 

tillräckligt och att underhållsbehovet inte var ”nollställt” inför skiftet av 

hyressättningsprincip. Eftersom kostnadshyrans uppbyggnad innebär att hyresgästerna bär alla 

kostnader som uppstår i byggnaderna var kulturinstitutionerna oroade över att de skulle 

behöva ansvara för kostnader för åtgärder som de menade var orsakade av SFV. 

Motargumentet från SFV var att verksamheterna som bedrivs i byggnaderna är öppna för 

allmänheten vilket lett till att det funnits en tendens att underhållsåtgärder flyttats fram på 

grund av bristande tillgänglighet, och att det eftersatta underhållet därför inte var SFV:s 

ansvar att betala för (SOU 2011:31 sid 302).  

Förhandlingarna mellan parterna var långvariga och avtal utifrån kostnadshyresprincipen 

upprättades inte förrän flera år senare (SOU 2004:28 sid 133-142).  

 

8.5. Ändamålsfastighetskommittén år 2004 

I samband med att kostnadshyressättningen infördes för de fem kulturinstitutionerna, tillsatte 

Riksdagens revisorer (numera Riksrevisionen) en utredning om hyressättningen av 

ändamålsfastigheter i den statliga sektorn. Riksdagens revisorer hade en kritisk inställning; 

man ansåg att regeringens val av kulturinstitutioner var godtyckligt och att tydliga riktlinjer 

för tillämpningen av kostnadshyran saknades (Riksdagens Revisorer 2001/02:RR12).  

Med anledning av slutsatserna i Riksdagens revisorers rapport tillsatte Riksdagen 

”Ändamålsfastighetskommittén” som lämnade betänkande år 2004. Vid denna tidpunkt låg de 



HISTORIK 

26 
 

flesta av kulturinstitutionerna fortfarande i förhandling med SFV. Endast Naturhistoriska 

riksmuseet hade tecknat avtal med SFV om kostnadshyra (SOU 2004:28 sid 133).  

Som en del i utredningen samlades åsikter in från institutionerna angående den nya 

hyressättningen. Kritik framfördes då mot det avkastningskrav som applicerades i hyrans 

kapitalkostnadskomponent. Avkastningen levereras in till staten och beräknas på 

myndighetskapitalet i byggnaden. Mer information om avkastningskravet finns i kapitel 10.  

Kulturinstitutionerna ifrågasatte både avkastningskravets innehåll och att det överhuvudtaget 

applicerades. En av kulturinstitutionerna framför i utredningen: ”Om avkastningskravet 

slopades helt skulle ca 100 miljoner kronor per år kunna användas som en buffert för att 

klara det eftersatta underhållet på ändamålsfastigheterna”. Kulturinstitutionerna kritiserade 

även riskpremien i avkastningskravet eftersom de ansåg att risken för hyresförlust eller 

vakans är obefintlig (SOU 2004:28 sid 137-140, 145-147).  

Finansdepartementet framhävde dock att en riskpremie är en nödvändig del i räntekravet 

eftersom SFV som myndighet inte har någon möjlighet att avsätta pengar till oförutsedda 

utgifter över tid. De medel som riskpåslaget i avkastningskravet genererar kan användas 

utifall sådana händelser skulle inträffa. Utredningens författare gick på SFV:s linje och 

rekommenderade att ingen förändring av avkastningskravets utformning behövdes (SOU 2004 

sid 146).  

Utredningen utredde även behovet av ett förhandlingsstöd. Kulturinstitutionerna hade särskilt 

efterfrågat förhandlingsstöd eftersom man ansåg att man hamnat i underläge gentemot SFV i 

fastighetsfrågor, som ofta kräver kompetens utanför den som kärnverksamheten fordrar.  

Utredningens författare förordade att institutionerna bör samverka genom att anställa en 

gemensam förhandlare som alla kan använda vid behov (SOU 2004:28 sid 194-195).  

Utifrån ovannämnda aspekter förde utredningskommittén fram förslag till förändringar varav 

återigen inget förslag genomfördes (SOU 2011:31 sid 83).  

 

8.6. Staten som fastighetsägare och hyresgäst år 2011 

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

på nytt utreda hyressättningen av statliga ändamålsfastigheter. I rapporten framför 

kulturinstitutionerna att man ser positivt på att kostnadshyresmodellen har lett till ökat 

samarbete och insyn, men att den inte är hållbar på längre sikt. Kulturinstitutionerna menar att 

incitamentsstrukturen som skapas tvingar dem att prioritera mellan sin egen verksamhet och 

byggnadens bevarande, vilket inte borde vara institutionernas ansvar. Kulturinstitutionerna 

efterfrågade även längre avtal för att öka möjligheten att kunna planera och jämna ut 

kostnader (Kulturutskottet 2008/2009 RFR13 sid 36).  

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

Denna utredning hade ett särskilt tilläggsdirektiv med syftet att ”se över modell och 

tillämpning av hyressättningen som används för huvudbyggnaderna för [de fem 

kulturinstitutionerna]” (SOU 2011:31 sid 24-25).  
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Utredningsförfattarna konstaterade att kostnadshyra även i fortsättningen bör tillämpas i 

kulturinstitutionernas hyresavtal. Anledningen var att förhållningssättet (att varje fastighet ska 

bära sina egna kostnader) är standard för hela den statliga lokalförsörjningen. Därför 

övervägdes inga ändringsförslag som baserades på fullständig eller delvis anslagsfinansiering 

(SOU 2011:31 sid 319).  

Trots att kostnadshyresprincipen alltså generellt sett ansågs vara fungerande föreslog 

utredarna förändringar som skulle bidra till bättre hyresavtal. Utredningens nya slutsatser 

angående kulturinstitutionerna kan sammanfattas till följande punkter:  

 Risk- och ansvarfördelning bör efterlikna branschstandarden 

 Avtalen bör ha lång löptid, i normalfallet 10 år 

 Hyran bör sättas utifrån en gemensamt bestämd underhållsplan, faktiska 

förvaltningskostnader bör inte regleras mot betalade hyresbelopp 

 Ett anpassat avkastningskrav för kulturinstitutionerna bör införas 

 Parterna föreslås anlita förhandlingsstöd 

Utredningens författare ansåg att fastighetsägaren bör ta ansvar för underhåll kopplat till 

fastighetens långsiktiga bevarande och hyresgästen bör ta större ansvar för enklare interiört 

underhåll. Eftersom det är denna uppdelning som vanligtvis förekommer på marknaden 

antogs det leda till samma effektivitet, i andan av konkurrensneutralitet (SOU 2011:31 sid 

319-320).  

Frågan om längre avtalstider bemötte utredarna med ett förslag att regeringen skulle ändra i 

förordningen om lokalförsörjning för myndigheter och tillåta tecknande av avtal med löptid 

upp till 10 år, istället för 6 år. Detta skulle i så fall endast beröra kulturinstitutionerna som är 

myndigheter, dvs. Naturhistoriska riksmuseet, Historiska museet och Nationalmuseum (SOU 

2011:31 sid 318-319).  

I utredningen förordades även gemensamt bestämda underhållsplaner. Genom att upprätta en 

underhållsplan gemensamt är tanken att båda parter ska ha möjlighet att påverka underhållet. 

Utredarna ansåg att kostnaderna borde betalas i förskott och inte korrigeras mot faktiska 

kostnader i efterhand. De ansåg att fastighetsägaren bör ha ansvaret för att utföra 

underhållsinsatserna oavsett när de faktiskt genomförs och att avräkning därför inte behövs 

(SOU 2011:31 sid 320).  

”Fastighetsägaren har ett ansvar för underhållet enligt en överenskommen ansvarsfördelning 

och underhållsplan även om kostnaderna för underhållsåtgärderna varierar över tiden. 

Därför finns inte heller något behov av redovisning eller avstämning av faktiskt kostnadsutfall 

för olika kostnadskomponenter.” 

Utredningens författare tog även upp frågan om investeringar i ändamålsfastigheter och 

betonade att finansieringen och behovsbedömningen måste ske i nära dialog mellan 

hyresparterna och departementen. Men utredarna gav ingen särskild specificering av hur 

denna dialog bör gå till (SOU 2011:31 sid 111).  
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”Eftersom denna typ av nyinvesteringar förutsätter långa hyresavtal som i sin tur förutsätter 

att myndigheten har regeringens medgivande att ingå sådana avtal spelar regelverkets 

tillämpning och kommunikationen mellan regeringen och myndigheten en stor roll. Inte minst 

spelar samstämmigheten i bedömningen av lokalbehovet och det ekonomiska utrymmet stor 

roll.” 

Utredningen föreslog även ett införande av ett separat avkastningskrav för att på ett bättre sätt 

spegla de särskilda förutsättningar som finns för dessa hyresgäster. Argumentet bakom 

förslaget var att risken för att dessa hyresgäster ska lämna lokalen är inte jämförbar med den 

för andra hyresgäster inom beståndet (SOU 2011:31 sid 320).  

Utredarna lyfte även återigen fram ett förslag om förhandlingsstöd till parterna vid konflikter. 

Idén var att parterna skulle kunna anlita en förlikningsman som kan bidra med underlag och 

förslag vid tvister. Utredarna poängterar emellertid att det fortfarande skulle vara 

avtalsparterna som tecknar och har ansvar för avtalet (SOU 2011:31 sid 321).  

I budgetpropositionen för år 2012 meddelade regeringen att avsikten var att förändra 

hyressättningen ”med utgångspunkt i utredningens förslag” (Budgetproposition år 2012, 

utgiftsområde 17 sid 27). I regleringsbrevet för år 2012 fick SFV i uppdrag att komma 

överens med hyresgästerna och upprätta nya hyresavtal utifrån de nya principerna.  

 

8.7. Omförhandling av hyresavtalen år 2012-2013 

Efter utredningen år 2011 påbörjades arbetet med att omförhandla hyresavtalen utifrån 

slutsatserna som dragits. I februari år 2013 lämnade SFV in slutrapport över 

omförhandlingsarbetet till regeringen. Enligt rapporten hade parterna i stort sett kommit 

överens om de villkor som skulle gälla, förutom de som gäller ränteberäkningen och 

hanteringen av större investeringar.  

I rapporten meddelar parterna att de fortfarande anser att modellen saknar en fungerande 

lösning vad det gäller finansieringen av mer omfattande om- eller tillbyggnadsprojekt. 

Parterna uppmärksammar regeringen på att det behöver skapas utrymme för finansiering av 

investeringar och påtalar även frågan om hur kostnaden för tomställda lokaler ska hanteras. 

SFV föreslog att kostnaden för tomställda lokaler skulle läggas till det hyresgrundande 

kapitalet på vilket avskrivningar och ränta betalas. Detta var något som inte alla hyresgäster 

höll med om utan menade att samtliga kostnader för tomställda byggnader skulle ligga på 

SFV.  

Parterna kom emellertid överens om att avtalen i normalfallet ska tecknas för 6 år framåt, 

istället för 3 år som var den tidigare standardlöptiden. Dock kortare än de 10 år som föreslogs 

i utredningen år 2011. Enligt 9 § i förordningen (1993:528) om statliga myndigheters 

lokalförsörjning får myndigheterna ingå avtal som är som längst sex år utan regeringens 

godkännande.  
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En annan större förändring var att underhåll och driftkostnader ska schabloniseras och ligga 

fast under hela hyresförhållandet. Såsom författarna av utredningen år 2011 föreslog så ska 

avräkning mot faktiska kostnader inte längre ske. Tidigare har överskott använts till 

kommande underhållsinsatser och underskott har tillkommit som en post i kommande 

kostnadshyresberäkning. Motivet till avskaffandet av avräkningen är att SFV ska ha ansvaret 

för att utföra underhållet utifrån den överenskomna planen och därmed bära risken för att 

kostnaderna överskrider schablonbeloppet. Avräkning ska heller inte ske efter investeringar.  

Parterna kom även överens om att kapitalkostnaden ska räknas ut som en annuitet så att 

kostnaden fördelar sig lika över avtalstiden. Tidigare har kapitalkostnaden varierat över åren 

eftersom avskrivningen varit rak men räntan minskat.  

De förändrade avtalsprinciperna kan sammanfattas till följande punkter:  

 Förlängd avtalstid från 3 till 6 år 

 Drift och underhåll ska betalas utifrån schablon, avräkning ska inte längre ske 

 Kapitalkostnaden ska beräknas som annuitet  

 Administrationen beräknas på REPAB:s statistik istället för SFV:s redovisning 

 Hyresgästen har möjlighet att teckna eget elavtal 

Syftet med uppdraget var att omförhandla avtalen enligt de nya principerna men i dagsläget är 

det endast Historiska museet som har tecknat nytt avtal. Avtalstecknandet med de andra 

kostnadshyresgästerna har skjutits upp av olika skäl. Operan och Dramaten har inte 

omförhandlats eftersom de invände mot avtalsvillkoren i en skrivelse till regeringen, bland 

annat angående avkastningskravet. Naturhistoriska Riksmuseet har ännu inte omförhandlat 

sitt avtal eftersom en diskussion pågår angående ”Botanhuset” som ingår i myndighetens 

avtal. Byggnaden har ett eftersatt underhåll och har behov av en omfattande renovering. SFV 

och Naturhistoriska kom överens om en kostnad för projektet som regeringen inte godkände. 

Sedan dess har parterna diskuterat att lämna Botanhuset för en eventuell tillbyggnad till 

huvudbyggnaden istället. Inte heller Nationalmuseet har omförhandlat sitt kontrakt eftersom 

muséet fram till år 2017 genomgår en omfattande renovering.  

 

8.8. Historik – Sammanfattande kommentar 

Sedan genomförandet av fastighetsreformen år 1993 har ändamålsfastigheter varit föremål för 

diskussioner. Sett utifrån hela det statliga fastighetsbeståndet har fem fastigheter varit särskilt 

omdebatterade. Kostnadshyresfastigheterna har fått särskilda tilläggsutredningar och debatten 

har lyfts upp av media vid ett flertal tillfällen.  

Även i Norge och i Danmark har reformer av den statliga fastighetsförvaltningen genomförts, 

där ändamålsfastigheter, precis som i Sverige, har uppmärksammats. I nästa kapitel följer en 

sammanfattning av utvecklingen i dessa två länder.   
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9. Jämförande studie – Danmark och Norge 

Det är inte bara den svenska fastighetsorganisationen som har förändrats under de senaste 

decennierna. Även i Danmark och Norge har reformer av den statliga fastighetsförvaltningen 

genomförts. Likt den svenska reformen innebar de norska och danska omorganisationerna en 

uppdelning av förvaltning och brukande av de statliga lokalerna (SOU 2011:31 sid 366). 

Genomförandet och effekterna för just kulturinstitutioner har emellertid yttrat sig på lite olika 

sätt vilket undersöks närmare i detta kapitel som avslutas med en jämförelse med den svenska 

situationen.  

I jämförelsen har endast representanter för de danska och norska departementen och 

förvaltningsorganisationerna intervjuats. Företrädare för de danska och norska 

kulturinstitutionerna har inte intervjuats vilket innebär att jämförelsen inte kan ge hela bilden 

av hur väl organisationsmodellerna fungerar. Syftet med jämförelsen är snarare att beskriva 

vilka tillvägagångssätt som används inom förvaltning av statliga ändamålsbyggnader i dessa 

två länder.  

 

9.1. Danmark 

Den danska fastighetsreformen genomfördes år 2001 och innebar, precis som i Sverige, att 

statliga myndigheter och bolag hyr sina lokaler av statliga förvaltningsmyndigheter (SOU 

2011:31 sid 365). Till skillnad från i den svenska reformen angav dock de danska utredarna 

att vissa kulturinstitutioner inte skulle ingå i hyresreformen eftersom de ansåg att det varken 

var ”politiskt önskvärt eller lämpligt” att skilja på ägar- och brukarrollen för dessa byggnader 

(Rapport om Statens Ejendoms- og Byggeadministration 1999 sid 100).  

Av dessa danska kulturinstitutioner som undantogs hyresreformen kan främst tre stycken 

anses likna de svenska organisationerna i denna uppsats. Dessa kulturinstitutioner är 

Nationalmuseet, Statens Museum for Kunst och Det Kongelige Teater. Dessa 

kulturinstitutioner äger respektive byggnad å statens vägnar vilket innebär att lokalerna 

används hyresfritt av kulturinstitutionerna (SOU 2011:31 sid 376).  

De danska kulturinstitutionerna i fråga äger alltså sina egna byggnader och fram tills nyligen 

har de även själva haft ansvar för förvaltningen av dem. Detta ändrades i och med 

regeringsskiftet i oktober år 2011 då den nya regeringen beslutade att förvaltningsansvaret 

skulle övertas av Styrelsen för Slots- og Kulturejendomme (SLKE). Från och med januari 

2015 har SLKE tagit över delar av förvaltningen av totalt 10 fastigheter ägda av 

Kulturministeriet där de omnämnda kulturinstitutionerna ingår.  

Enligt representant för SLKE skedde övertagandet eftersom det bedömdes att byggnaderna 

hade eftersatt underhåll orsakat av incitamentsstrukturen som skapats av självägandet. 

Företrädaren framförde att kulturinstitutionerna hade prioriterat sin kärnverksamhet över att 

underhålla sina byggnader (vilket är en vanlig kritik mot modell 1 som även nämndes i kapitel 

7 – Centrala begrepp och modeller). Det bedömdes att SLKE med sin specialistkompetens 

och stordriftsfördelar skulle kunna sköta driften på ett bättre och mer effektivt sätt, vilket är 
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samma argumentation som fördes i Sverige vid skapandet av SFV och de andra 

förvaltningsmyndigheterna. Utifrån effektivitetsvinsterna har SLKE beräknat att drift- och 

underhållskostnaderna kommer att sänkas under de tre första åren efter övertagandet. 

Utifrån Lind och Lundströms modeller kan man säga att den danska organisationen av de 

statliga kulturinstitutionerna har gått från modell 1 med självägande myndigheter till en 

blandning mellan modell 1 och modell 3. Dagens modell har alltså både självägande 

institutioner men också en separat myndighet (SLKE) som sköter huvuddelen av 

förvaltningen mot betalning. 

 

Avtalsförhållandet mellan SLKE och kulturinstitutionerna 

SLKE har tagit över den utvändiga driften och underhållet samt ansvaret för tekniska 

anläggningar. Dessutom kommer SLKE genomföra ”större byggprojekt” beställda av 

kulturinstitutionerna. Kulturinstitutionerna har fortsatt ansvar för byggnadernas invändiga 

drift och underhåll. Kulturinstitutionerna är dock bundna till att hantera det inre underhållet på 

särskilt sätt enligt danska regler kring kulturarvsbevarande. Enligt reglerna ska SLKE utse en 

inspektör som ska se till att byggnadernas arkitektoniska värde upprätthålls både utvändigt 

och invändigt. Detaljer om avtalens villkor kommer från exempelavtal som tillhandahållits av 

SLKE. 

Representant för SLKE framför att kulturinstitutionerna betalar löpande och förskottsvis för 

arbetet som SLKE förestår. Avtalstiden för avtalen är fyra år och driftkostnaden beräknas 

schablonmässigt utifrån de tre föregående årens faktiska driftkostnader. Kostnaderna ska 

sedan årsvis avräknas efter faktiskt förbruk.  

Eftersom kulturinstitutionerna även fortsatt är ägare av byggnaderna så har de i teorin 

”vetorätt” i frågor som rör driften och underhållet av byggnaderna. Alla insatser i 

byggnaderna ska diskuteras med kulturinstitutionerna, men som SLKE:s representant 

uttrycker det så kommer diskussionerna att ske på ett övergripande plan och inte 

nödvändigtvis från sak till sak. Eventuell konfliktlösning ska i första hand ske på den nivå där 

konflikten uppstår och ska sedan flyttas upp i hierarkin mellan parterna. Till skillnad från den 

svenska partsrelationen är samtliga parter i detta fall sorterade under samma departement, 

Kulturministeriet. Därför avgörs konflikter i sista hand av Kulturministeriets 

departementschef. 

 

Finansieringen 

Vid reformens genomförande undantogs kulturinstitutionerna från hyressättning eftersom de 

inte tillhörde någon fungerande marknad och därför skulle hyressättning inte ge den 

incitamentseffekt som var tanken att införandet skulle ge. Dessutom skulle öronmärkta anslag 

ändå behöva delas ut vid större investeringar eftersom framtida investeringsbeslut rörande 

dessa fastigheter ha så pass stort politiskt intresse att de skulle behöva beslutas om i 

Folketinget. Utredarna kom därför till slutsatsen att större investeringar bör anslagsfinansieras 
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och att man får acceptera att kostnaden tappar sin incitamentseffekt för dessa institutioner 

(Rapport om Statens Ejendoms- og Byggeadministration 1999 sid 100)  

Följaktligen blev utgifter till räntor och avskrivningar på byggnader avsatta centralt i staten 

och anslagen till institutionerna speglade därför inte dessa kostnader. Men utformningen 

ändrades år 2007 och anslaget höjdes permanent för att även finansiera räntor och 

avskrivningar. Enligt representant för Kulturministeriet slutade man därefter i stort sett att ge 

öronmärkta anslag till byggprojekt i kulturbyggnader.  

De danska kulturinstitutionerna får, likt de svenska, ramanslag som ska finansiera både 

kostnaderna för verksamheten och byggnaden. Representant för Kulturministeriet berättar att 

storleken på kulturinstitutionernas ramanslag inte kommer att påverkas i och med SLKE:s 

övertagande av driften.  

Institutionen har möjlighet att anslagslåna med en löptid upp till 25 år ifall större investeringar 

måste genomföras (SOU 2011:31, sid 375-376) Enligt representant för SLKE ska 

investeringar finansieras av institutionen själv så långt som möjligt, antingen via det befintliga 

anslaget, genom utnyttjande av institutionens låneram eller via donationer. I de fall då detta 

inte är möjligt kan institutionerna, enligt representant för SLKE, ansöka om extraanslag via 

Kulturministeriet som har en mindre fond om cirka 10-15 miljoner danska kronor som kan 

ställas till förfogande för genomförande av byggarbeten. Beslut som däremot har långsiktig 

betydelse för statsfinanserna ska föreläggas Folketingets finansutskott för godkännande.  

Nationalmuseet har, till skillnad från de andra institutionerna, även ett särskilt öronmärkt 

anslag för byggarbeten utöver sitt allmänna driftsanslag. Representant för Kulturministeriet 

framför även att Det Kongelige Teater har mottagit särskilda permanenta anslagshöjningar i 

anslutning till idrifttagandet av Operan och Skuespilhuset. Det Kongelige Teater har även 

mottagit särskilda anslag knutna till särskilt upprättade fyraåriga politiska avtal.  

 

Större investeringsprojekt i Danmark – Operan och Skuespilhuset 

Flera av de svenska kostnadshyresgästerna står inför större ombyggnationer där 

finansieringsfrågan är av intresse. I Danmark har två omfattande investeringsprojekt nyligen 

genomförts, nya Operan och Skuespilhuset i Köpenhamn. Båda byggnader ingår i 

organisationen Det Kongelige Teater. Operan öppnades år 2005 till en kostnad av cirka 2,3 

miljarder danska kronor. Investeringen finansierades med en donation från Mærsk-grundaren 

A.P Møller och Chastine McKinney-Møllers Fond. Skuespilhuset, som stod färdigt år 2008 

och kostade cirka 900 miljoner danska kronor, är finansierat med statliga anslag (SOU 

2011:31 sid 376).  

Investeringen för Operan har i princip direktavskrivits eftersom avskrivningarna och 

räntekostnaderna årligen neutraliseras med att en motsvarande summa donation bokförs. 

Skuespilhuset betalades med statliga anslag men Det Kongelige Teater måste betala räntor 

och avskrivningar för byggnaden, vilket har blivit ekonomiskt påfrestande för institutionen.  
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Sedan uppförandena har en omfattande debatt kretsat runt kostnaderna för Operan och 

Skuespilhuset. Driften av de nya byggnaderna blev dyrare än förväntat vilket minskade det 

ekonomiska utrymmet för verksamhetens andra uppgifter. Kostnaderna översteg 

besparingarna från att lämna de tidigare lokalerna och många har uttryckt att Det Kongelige 

Teaters produktion i de nya byggnaderna är för låg. Utifrån anslagsnivån har Det Kongelige 

Teater framfört att man tvingats reducera scenproduktionen på grund av de höga drift- och 

underhållskostnaderna (SOU 2011:31 sid 377).  

 

Bygningsstyrelsen 

En intervju har även genomförts med representanter för danska Bygningsstyrelsen som likt 

SLKE också är en statlig förvaltningsmyndighet men som har ansvar bland annat för 

universitetsbyggnader. Precis som för de danska kulturinstitutionerna ansågs 

universitetsbyggnaderna vara ändamålsfastigheter, men de undantogs inte i hyresreformen. 

Företrädarna berättar att organisationen av de statliga fastigheterna inte har varit konsekvent, 

till exempel finns några universitet som fortfarande äger sina egna byggnader. De framför att 

anledningen är att statens fastighetsstrategi har präglats av pragmatism och fokus på att 

anpassa lösningen efter de specifika situationerna.  

Majoriteten av de danska universiteten äger inte sina egna byggnader, som 

kulturinstitutionerna gör. Universiteten betalar istället hyra till förvaltaren Bygningsstyrelsen, 

dvs. en internmarknadslösning som den i Lind och Lundströms modell 3. Intressant nog pågår 

just nu en konflikt mellan Bygningsstyrelsen och Köpenhamns Universitet som grundar sig i 

att hyresgästen vill återgå till modell 1, nämligen att äga sina egna byggnader. Anledningen är 

att universitetet anser att avtalsförhållandet med Byggnadsstyrelsen är för ineffektivt och 

kostsamt samt att oförutsedda utgifter är svåra att hantera inom nuvarande modell. 

Företrädarna för Bygningsstyrelsen framför även att det är problematiskt att hyresgästerna och 

förvaltaren tillhör olika departement vilket försvårar kommunikationen och konfliktlösningen.  

Finansieringen av investeringar sker dels genom ett tillägg i hyran och dels genom extra 

anslag. En omfattande investering sker för tillfället av universitetens laboratorier där 3 

miljarder av finansieringen kommer från medel som hyrestillägget genererat och 3 miljarder 

från extra direkta anslag. För att möta universitetens kritik har Bygningsstyrelsen arbetat fram 

en ny hyresmodell. Ett av förslagen är att använda avskrivningar för att skapa rum för 

reinvesteringar. Se mer om denna lösning i kapitel 15.  

 

9.2. Norge 

Den norska fastighetsreformen genomfördes samtidigt som den svenska, under år 1993. 

Tidigare hade den förvaltande myndigheten Statens Bygge og Eiendomsdirektorat (SBED) 

fått ett samlat anslag för lokalerna. Precis som i Sverige, gick alltså Norge från Lind och 

Lundströms modell 2 till modell 3; den centrala myndigheten avvecklades och istället 

bildades statliga förvaltningsmyndigheter. Statsbygg bildades och övertog bland annat 

ansvaret för byggnader av symbolisk och historisk betydelse (SOU 2011:31 sid 395-396). 
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Definitionen av så kallade ”formålsbygg” liknar den som beskrivning som gavs av 

ändamålsfastigheter i Sverige. 

Det norska exemplet är intressant eftersom man använder en liknande kostnadshyressättning 

som i Sverige, men ett annat sätt att hantera större investeringar på. Representanter för 

Statsbygg samt för norska kulturdepartementet och finansdepartementet har bidragit med 

information till detta kapitel. Statsbygg har även tillhandahållit exempelavtal som har använts 

som underlag.  

De norska kulturinstitutioner som främst kan anses motsvara de svenska, är Nationaltheatret, 

Nasjonalmuseet och Operan. Nationalmuseet och Operan förvaltas av Statsbygg och hyrs ut 

mot en kostnadstäckande hyra till kulturinstitutionerna. Nationaltheatret är däremot 

självägande, men eftersom byggnaden har ett omfattande eftersatt underhåll förs diskussioner 

om huruvida Statsbygg ska ta över förvaltningen, dvs. samma lösning som i Danmark med 

kulturinstitutionerna. 

 

Hyresberäkning och kontraktsvillkor 

Statsbygg har ett varierat bestånd och kulturinstitutioner särskiljs inte från de övriga 

hyresgästerna på något särskilt sätt vad det gäller hyresberäkningen. Statsbygg tillämpar 

kostnadstäckande hyra för hela sitt bestånd vilket innebär att hyran ska täcka de kostnader 

som uppstår i och med förhyrningen. Denna hyra skiljer sig dock från den svenska 

kostnadshyran. Även om hyran ska vara kostnadstäckande verkar det inte finnas någon regel 

om att hyran inte får utgöra mer än kostnaderna eftersom Statsbygg redovisar driftsintäkter i 

statsbudgeten som sedan används till investeringar. 

Den norska kostnadstäckande hyran består av: 

 Kapitalkostnad  

 Förvaltningskostnad (motsvarande svenskans ”administration”) 

 Underhåll (utvändigt och tekniska anläggningar) 

 Drift (brukaravhängiga driftkostnader) 

Hyreskostnaden består av en grundhyra och tilläggshyror. Grundhyran är beräknad på 

uppskattade och nuvärdeberäknade kostnader för förvaltning, drift och underhåll samt den 

ursprungliga investeringskostnaden. Från detta belopp dras det uppskattade värdet av 

byggnaden vid periodens slut. Detta räknas sedan ut till en annuitet som ligger fast under hela 

hyresperioden. Tilläggsavtalen omfattar inre underhåll och eventuella hyresgästanpassningar.  

De norska avtalen är betydligt längre än de svenska, huvudregeln är att avtalen ska löpa på 20 

år. Betalningen sker kvartalsvis i förskott och avräkning sker årsvis. Representanten för 

Statsbygg framför att fram till år 2014 har linjär avskrivning använts med 40 år för äldre 

byggnader och 60 år för nybyggnader. Från och med år 2015 införs komponentavskrivning.  

Företrädare för Statsbygg framhåller även att nybyggda Operan utgör ett undantag vad det 

gäller hyressättning. Operan betalar endast för kostnader för förvaltning, underhåll och drift. 
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De betalar alltså inte för kapitalkostnader eftersom byggnaden betalades direkt med anslag i 

statsbudgeten när den byggdes. Även avtalstiden som vanligtvis är 20 år, är istället 60 år för 

Operan.  

 

Gränsdragning mellan hyresgästs och förvaltares ansvar 

Företrädare för Statsbygg förklarar att underhåll av fastighetens yttre och fasta tekniska 

anläggningar är förvaltarens ansvar och kostnad. Sådana anläggningar som hyresgästen har 

fört in i byggnaden ska vara hyresgästens ansvar och kostnad. Till skillnad från sin danska 

motsvarighet så ansvarar Statsbygg även för det inre underhållet, som bekostas av hyresgästen 

enligt tilläggsavtal. Hyresgästen ska däremot ansvara för och bekosta driften av fastigheten. 

De utgifter som klassas som ”hyresgästavhängiga kostnader” ska betalas av hyresgästen men 

ombesörjas av förvaltaren. Kostnader som föranletts av offentliga krav eller för att bevara 

kulturvärdet i byggnaderna belastar inte hyresgästens anslag. Parterna använder sig av 

omfattande gränsdragningslistor för att avskilja ansvaret för olika åtgärder.  

 

Finansieringen 

Från kulturdepartementets budget ges årligen fasta driftsanslag till ett antal kulturinstitutioner. 

Enligt representant för kulturdepartementet ges normalt sett inga öronmärkta anslag till 

institutionerna utan bidragen är utformade som ramanslag. I vissa sällsynta fall har 

verksamheter fått öronmärkta anslag för hyreskostnader. Regeringen kan lägga fram förslag 

om ökade anslag till Stortinget.  

Finansieringen av större byggprojekt inom hyresordningen kan ske antingen via den så 

kallade kurantordningen eller genom något som kallas för ett ”ordinärt projekt”. 

Kurantordningen innebär att Statsbygg får ingå förpliktelser i form av byggprojekt upp till en 

sammanlagd summa av 1,5 miljarder norska kronor per år utan något särskilt godkännande 

från regeringen. Kravet är att den ökade hyran kan finansieras av den mottagande 

institutionen inom befintligt anslag. Kurantprojektens genomförande finansieras med medel 

som Statsbygg sätter av, bland annat avskrivningar och med särskilda anslag. Projekt med 

styrningsram som överstiger 50 miljoner norska kronor ska föreläggas det ansvariga 

departementet som ska överväga den ökade hyran som ombyggnaden medför (Statsbygg 

regleringsbrev sid 9).  

Ifall kostnaden för projektet inte kan finansieras inom ramen för hyresgästens befintliga 

anslag så klassas det som ett ordinärt projekt vilket finansieras med ökat anslag efter 

godkännande i Stortinget (SOU 2011:31 sid 400) Ordinära projekt har en 

osäkerhetsavsättning som Statsbygg har fullmakt att utlösa vid oförutsedda 

kostnadsavvikelser. För kurantprojekt står Statsbygg för risken att projektet blir dyrare än 

förväntat (Statsbygg regleringsbrev sid 10) 
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Större investeringsprojekt i Norge – Operan och Nasjonalmuseet 

Ett större investeringsprojekt har genomförts under senare år i Norge. En ny operabyggnad 

färdigställdes år 2008. Byggnaden direktavskrevs under uppförandet. Investeringskostnaden 

betalades direkt med anslag i statsbudgeten enligt ”kontantprincipen” under en 5 årsperiod 

mellan år 2003 till år 2008. Kapitalkostnaden för Operans byggnad och mark ingår alltså inte i 

hyresberäkningen. En representant för Statsbygg tror att anledningen främst var hyran skulle 

bli mycket hög.  

Som jämförelse kommer en ytterligare omfattande investering att genomföras snart i Oslo. 

Under de närmaste åren kommer ett nytt Nasjonalmuseum att byggas. Till skillnad från 

Operan är det tänkt att hyran för Nasjonalmuseet ska innehålla kostnaden för kapital. Detta 

bekräftas av företrädare för kulturdepartementet. En representant för Statsbygg framför att 

hyran beräknas bli hög, upp emot 300 miljoner norska kronor per år, vilket är cirka 10 gånger 

högre än den svenska kulturinstitutionen med högst hyra.  

 

9.3. Landsjämförelse – Sammanfattande kommentar 

Både i Danmark och i Norge har reformer av den statliga fastighetsförvaltningen genomförts, 

men med olika utfall för respektive lands kulturinstitutioner. Precis som i Sverige har 

diskussioner förts särskilt angående ändamålsfastigheter och hur deras egenskaper särskiljer 

dem från det övriga beståndet. I Norge betalar kulturinstitutionerna kostnadstäckande hyra 

som liknar den för de svenska kostnadshyresgästerna men i Danmark undantogs 

kulturinstitutionerna från hyressättning eftersom det inte ansågs finnas någon marknad för 

dessa fastigheter. Självägandet i Danmark har emellertid lett till det som modell 1 brukar 

kritiseras för, nämligen eftersatt underhåll. Byggnadernas försämrade skick är en av 

anledningarna till att SLKE har tagit över förvaltningen från och med januari år 2015. Även i 

Norge har självägande Nationaltheatret ådragit sig ett omfattande eftersatt underhåll i sin 

byggnad, vilket har gett upphov till diskussioner om att Statsbygg ska överta förvaltningen.  

Finansieringen av större investeringar skiljer sig från tillvägagångssättet i Sverige. Både 

Statsbygg i Norge och Bygningsstyrelsen i Danmark använder i olika utsträckning 

avskrivningar och andra driftsintäkter för att finansiera reinvesteringar i byggnaderna. I 

Sverige ska varje kulturinstitution betala för de faktiska kostnaderna som uppstår i och med 

förhyrningen.  

Något som varit mycket omdiskuterat i Sverige är frågan om större investeringar för 

ändamålsfastigheter. I Danmark har problem uppstått för Skuespilhuset där 

kapitalkostnaderna som uppstått till följd av investeringen har blivit problematiska på samma 

sätt som har uppmärksammats i Sverige. Även för danska Operan har driftkostnaderna blivit 

mycket höga och anslagen har därför behövt ökas ett flertal gånger för Det Kongelige Teater. 

I Norge byggdes också en ny operabyggnad nyligen, där kostnaden direktavskrevs eftersom 

hyran förväntades bli mycket hög på grund av den stora investeringskostnaden. I Norge finns 

även en utarbetad process för investeringar som inte ryms inom anslaget, dvs. ordinära 

projekt, vilka finansieras med extraanslag.  
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Konfliktlösningen i det danska förvaltningsförhållandet är enklare än i Sverige eftersom båda 

danska parter tillhör samma departement, Kulturministeriet. Därför finns det alltid en 

huvudman som kan avgöra i tvister, utan att det blir en fråga att reda ut mellan olika 

departement.  

Något som har varit ett återkommande diskussionsämne i Sverige är de korta avtalstiderna. I 

Norge, där kulturinstitutionerna också hyr sina lokaler, är avtalen avsevärt längre. En 

ytterligare skillnad är ansvarsfördelningen mellan kulturinstitution och 

förvaltningsorganisation. Både i Norge och i Danmark har kulturinstitutionerna själva ansvar 

för det byggnadens invändiga delar, vilket är en uppdelning som inte har gjorts i Sverige. En 

skillnad mellan länderna är att kostnader för kulturbevarande eller offentliga krav belastar de 

danska kulturinstitutionerna, men inte de norska. 

Lärdomar från de norska och danska förhållandena kommer även att lyftas fram längre fram i 

uppsatsens senare delar och jämföras mot den svenska nuvarande modellen. I följande kapitel 

kommer en mer detaljerad beskrivning av den svenska modellen såsom den ser ut efter sista 

punkten i historikkapitlet, efter framtagandet av de nya principerna från år 2013.   
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10. Den nuvarande hyresmodellen 

I detta kapitel följer en mer detaljerad beskrivning av ”den nuvarande hyresmodellen” med 

avseende på de villkor som parterna kom överens om år 2013. Representant för SFV har 

bidragit med information angående detaljer i den nuvarande modellen.  

Den nuvarande kostnadshyresmodellen delar upp kostnaderna i fyra komponenter. Dessa 

komponenter är kapitalkostnad, drift, underhåll och administration. Därutöver tillkommer 

kostnader för eventuella investeringar under avtalstidens gång.  De fyra komponenterna har 

även olika underkategorier som kommer att beskrivas i närmare detalj.  

 

 

 

Vad det gäller avtalets löptid är den nya huvudregeln är att hyresavtalen ska tecknas för 6 år i 

taget, istället för 3 år. Avtalet förlängs inte automatiskt, utan omförhandling sker inför varje 

ny avtalsperiod. Hyran ska betalas i förskott och enligt de nya villkoren räknas de inbetalda 

beloppen inte av mot faktiska kostnader efter avtalsperiodens slut. Hyran indexeras till 71% 

av hyresbeloppet, men detta gäller endast komponenterna för drift, underhåll och 

administration.  

Det ekonomiska flödet mellan parterna ser ut så att kulturdepartementet delar ut anslag till 

kulturinstitutionerna (formellt sett bidrag till Operan och Dramaten via Kammarkollegiet). 

Kulturinstitutionerna betalar hyra till SFV utifrån kostnadshyresmodellen och SFV levererar 

in avkastningskravssumman till finansdepartementet och amorterar på statskapitalet. 

Ursprungligen är det finansdepartementets budgetavdelning som fördelar huvudanslaget till 

kulturdepartementet. 
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Kapitalkostnadskomponenten 

Hyresgästen ska via hyra till SFV ersätta staten som ägare för avskrivningar och 

räntekostnader som uppstår för fastigheten. Kapitalkostnaden delas alltså upp i en räntedel 

och en avskrivningsdel. Både räntekostnaden och avskrivningskostnaden ska beräknas på ett 

”hyresgrundande kapital” som ligger fast under hela avtalstiden. Enligt de nya principerna 

ska kapitalkostnaden räknas ut som en annuitet vilket innebär att kostnaden fördelas i lika 

delar över avtalsperioden. Tidigare användes rak avskrivning som beräkningsmetod.  

 

 

Räntekostnaden i kapitalkostnadskomponenten beräknas genom att applicera ett räntekrav på 

det hyresgrundande kapitalet. Det hyresgrundande kapitalet för räntekostnaden består av 

följande tre delar:  

 Bokfört värde för mark 

 Bokfört värde för oavskriven del av byggnad  

 Kostnadsförda förbättringsåtgärder som av bokföringsmässiga skäl inte får aktiveras i 

balansräkningen 

Storleken på denna räntekravet som appliceras på det hyresgrundande kapitalet har länge varit 

en central del av den konflikt som pågått mellan parterna. Beräkningen har hemställts 

regeringen för avgörande, som i nuläget bereder frågan. Räntekravet består av tre stycken 

delar.    

 Fastighetsförvaltarens genomsnittliga låneränta vid avtalstecknandet 

 Statens avkastningskrav på myndighetskapitalet  

 Riskpremie 

Räntekravet räknas ut genom att genomsnittsräntan på SFV:s lån i Riksgälden vägs med 

avkastningskravet på myndighetskapitalet. Räntan vägs utifrån den procentuella fördelningen 

av lån och myndighetskapital, dvs. SFV:s soliditet. En riskkomponent läggs sedan till det 

vägda snittet. Riskpremien är beroende av SFV:s soliditet där en högre soliditet (större andel 

myndighetskapital) medför en lägre riskpremie och vice versa (RFR 2008 sid 58). Se bild 

nedan för en illustration av beräkningssättet.  

Uträkningen av räntekravet som används är densamma som används i WACC-metoden 

(Weighted Average Cost of Capital) som vanligen används vid investeringsanalys.  
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Som tidigare nämnt bereds frågan om räntekravet för närvarande av finansdepartementet. I 

SFV:s regleringsbrev för 2015 fastslår departementet att räntekravet inte ska innehålla 

komponent för avkastningskravet utan endast uppgå till ”den genomsnittliga räntan för 

myndighetens upplåning i riksgälden avseende år 2014”. Denna bestämmelse är emellertid 

tillfällig och endast gällande för regleringsbrevets period år 2015.  

Enligt representant för finansdepartementet utreder man för tillfället en ny utformning av 

avkastningskravet eftersom den nuvarande beräkningen inte anses vara funktionell. Det 

nuvarande avkastningskravet beräknas med det kvarvarande myndighetskapitalet som bas, 

dvs. huvudsakligen innehållandes statskapitalet, det invärderade kapitalet som fastställdes år 

1993. Statskapitalet skrivs ner årligen i takt med avskrivningarna och är nu nere på en låg 

nivå. Mellan år 2004 och år 2012 har statskapitalet minskat från 3,4 miljarder kronor till 0,8 

miljarder kronor, vilket innebär att endast 24 % av värdet år 2004 återstod år 2012. Inom kort 

kommer statskapitalet således att vara fullt återbetalt (ESV, 2013 sid 35-38).  

Den minskade inleveransen har lett till att finansdepartementet tillsammans med ESV har 

tagit fram ett nytt sätt att beräkna avkastningskravet på, genom att istället använda den 

genomsnittliga lånestocken som bas. För att efterlikna marknadens villkor beräknas 

avkastningskravet endast på 30 % av lånestocken, vilket uppskattas vara andelen eget kapital 

som fastighetsförvaltande bolag generellt har (ESV, 2013 sid 35-38).  

För kostnadshyresgästerna skulle detta innebära att hela räntekravet skulle baseras på SFV:s 

genomsnittliga låneränta i riksgälden. I regleringsbrevet för år 2015 fick SFV i uppdrag att 

sammanställa en konsekvensanalys över hur den nya modellen skulle påverka 

kostnadshyresgästernas hyror. Även frågan om riskkomponenten bereds av departementet i 

samband med detta.  
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Avskrivningskostnaden i kapitalkostnadskomponenten är också den baserad på det 

hyresgrundande kapitalet, med undantag för det bokförda värdet för mark:  

 Bokfört värde för mark 

 Bokfört värde för oavskriven del av byggnad  

 Kostnadsförda förbättringsåtgärder som av bokföringsmässiga skäl inte får aktiveras i 

balansräkningen  

Hyresgästen ska alltså ersätta SFV och därigenom staten som ägare för de avskrivningar som 

görs på byggnadens värde. Enligt SFV:s årsredovisning är avskrivningstiden 40 år för ny-, 

till- och ombyggnader. Avskrivningstiden för investeringar som görs i byggnader varierar 

mellan 10 till 40 år beroende på karaktär. Installationer, anpassningsåtgärder och kortvariga 

åtgärder på byggnader skrivs av på mellan 10 till 20 år (Årsredovisning SFV år 2014).  

När överenskomna investeringar ska genomföras i byggnaderna upprättas ett tilläggsavtal och 

kostnaden hanteras som för kapitalkostnaden med en annuitet beståendes av räntekostnad och 

avskrivningskostnad. Betalningsperioden kan vara längre än huvudavtalets längd, genom att 

en klausul om återbetalning vid huvudavtalets upphörande läggs till (enligt exempelvis 

hyresavtal för Operan).  

 

Driftkomponenten 

Kostnaden för drift läggs till i hyran utifrån en schablon för olika beredskaps- och 

servicenivåer (kr/kvm/år) och ska ligga fast under hela hyresperioden. Kostnaden för el och 

fjärrvärme ska företrädesvis inte ingå i hyran utan sköts av hyresgästen så långt det är möjligt. 

SFV delar in driften i tre delar: personal, media (kyla, värme, el och vatten) och övrigt. I 

SFVs budgetanvisning för år 2014 finns en mer specifik följande beskrivning av vad 

driftkomponenten innehåller:  

”Till driftkostnader räknas kostnader för yttre och inre skötsel liksom teknisk service på 

installationer. Kostnader för media, fastighetskatt samt mindre reparationer. Driftkostnader 

avser kostnader för åtgärder med en varaktighet lika eller kortare än ett år. Kostnader för 

skogsavverkning budgeteras som driftkostnader. Budgetering av driftkostnader görs utifrån 

antagandet att det blir en normal vinter.” 

 

Underhållskomponenten 

I underhållskomponenten delas kostnaderna upp i löpande (felavhjälpande/reparationer) och 

planerat underhåll. Båda delarna fastställs schablonmässigt utifrån en dialog om det faktiska 

behovet. Planerade underhållsåtgärder som inte utförs under en avtalsperiod ska utföras under 

nästkommande och då inte beaktas vid nästa schablonberäkning. Enligt de nya principerna 

räknas den inbetalade schablonen inte av mot de faktiska kostnaderna.  
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Administrationskomponenten 

Kostnaden för administration ska enligt de nya principerna beräknas på det mest aktuella 

statistiska nyckelvärdet som REPAB publicerat vid avtalstecknandet för ”lokaler med normal 

administration”. Detta nyckeltal ska sedan räknas upp med 1,5 % varje år fram till första 

avtalsåret. Tidigare användes nyckeltal från SFV:s egna redovisning.  

SFV skiljer på lokal och central administration. Enligt företrädare för SFV sköts lokal 

administration av en person som endast arbetar med den aktuella fastigheten medan central 

administration utförs av personer med diverse specialistkompetenser som arbetar centralt med 

ett större antal fastigheter.  
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11. Problematiken med den nuvarande hyresmodellen 

Detta kapitel kommer att sammanställa och mer detaljerat beskriva de problematiska 

aspekterna med den nuvarande modellen. Aspekterna har sammanställts från intervjuer som 

genomförts med representanter för hyresparterna samt från de statliga utredningarna som 

redogjorts för i historikkapitlet. Även om hyresgästerna har några mindre skillnader i 

utformningen av sina hyresavtal sinsemellan så är de grundläggande problemen som rör 

partsförhållandena generella. Texten i kapitlet är även baserad på den kandidatuppsats som 

ligger till grund för detta arbete, som till stor del ägnades åt att beskriva problematiken med 

den nuvarande hyresmodellen.   

 

11.1. Motstridande intressen av byggnadens funktion 

En grundläggande orsak till att parterna har en konfliktinriktad relation är att hyresparterna 

har motstridande intressen av byggnadens funktion. Kulturinstitutionerna har tydligt ställda 

krav att uppfylla i sina regleringsbrev att maximera sin kärnverksamhet. Samtidigt ställs i 

SFV:s regleringsbrev krav på att byggnaderna ska underhållas så att värdet inte sjunker. 

Eftersom hyresgästen ska bära samtliga kostnader så ska båda parternas krav uppnås med 

pengar från en och samma anslagspott, vilket inte oväntat leder till oenigheter. Konflikterna 

har ofta kretsat runt principen att kulturarvets bevarande finansieras via hyresgästernas anslag. 

En av hyresgästföreträdarna formulerade denna motsättning på följande sätt. 

”Det är klart att vi prioriterar kulturproduktion över guld i något rum.” 

I en rapport åt SFV år 2014 vidareutvecklade Hans Lind tanken om parternas motstridiga 

incitament med att poängtera deras olika tidsperspektiv. Parterna har i grunden olika 

tidsperspektiv i sina intressen av byggnadens funktion vilket leder till konflikt istället för 

samarbete. SFV har ett långsiktigt intresse av byggnadernas status; man ska se till att 

byggnaderna bevaras för kommande generationer. Kulturinstitutionerna har däremot ett 

relativt kortsiktigt intresse av byggnadens skick; för dem fungerar lokalerna främst som en 

stödfunktion åt den löpande kärnverksamheten. När parterna ska komma överens om vilken 

sorts åtgärder som ska genomföras har de, av förklarliga skäl, olika prioriteringar. 

De motstridande intressena blir problematiska på grund av hur kostnadshyran fungerar i 

relation till ramanslagssystemet. I den statliga utredningen från år 2011 uttrycktes 

finansieringsproblematiken på följande sätt:  

”Oförutsägbarhet om hyreskostnaden på relativt kort sikt utgör ett huvudproblem för 

kulturinstitutionerna och variationer i hyreskostnaderna mellan hyresperioderna gör det 

svårt för institutionerna att kommunicera de ekonomiska förutsättningarna och 

anslagsbehoven med regeringen.” 

Som tidigare nämnt blir svårigheterna mest påtagliga när större investeringar görs i 

byggnaderna. Eftersom kapitalkostnadskomponenten i hyran ökar när investeringar görs kan 

hyran fluktuera väsentligt. I kombination med att anslagen endast räknas om enligt den 
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allmänna prisförändringen i samhället så påverkas institutionens övriga anslagsutrymme 

markant när oförutsedda utgifter ökar hyran. I ett marknadshyresförhållande har förvaltaren 

möjlighet att sprida utgifter på ett större bestånd vilket inte skapar samma fluktuationer som i 

ett kostnadshyresförhållande där varje byggnad ska bära endast sina egna kostnader.  

 

11.2. Motivationsproblem 

Parternas motstridande intressen av byggnadernas funktion ger upphov till motivations- och 

koordinationsproblem i hyresförhållandet. Som tidigare nämnt i kapitel 3 uppstår 

motivationsproblem i situationer där det finns incitament till opportunistiskt beteende. Det 

finns tre stycken huvudsakliga motivationsproblem mellan parterna: (1) bromsade 

förhandlingar, (2) incitament för hyresgästen att neka SFV tillträde samt (3) bristande 

incitament till kostnadseffektivitet.  

 

Brist på konfliktlösningsmekanism 

Hyresparterna har som sagt olika intressen av byggnaden, men även olika kompetens inom 

fastighetsfrågor. Problemet ligger i att det i avtalsförhållandet saknas möjlighet att få 

åtgärders nödvändighet eller prisrimlighet bedömda av en utomstående part. I den nuvarande 

modellen hanteras tvister i första hand på den nivå där de uppstår och flyttas sedan högre upp 

i respektive parts hierarki. Slutligen förs konflikten vidare till respektive departement varifrån 

ingen av hyresparterna anser att sig få respons, vilket är anledningen till att få konflikter 

faktiskt förs vidare av parterna. I termer av kontraktsteori är det departementen som har 

”residualrättigheten”, dvs. rätten att avgöra i situationer som avtalsvillkoren inte täcker.  

Bristen på konfliktlösning innebär att det finns få incitament för parterna att kompromissa i 

förhandlingar. Enligt kontraktsteorin ska upprepad interaktion leda till att två avtalsparter 

samarbetar för att undvika negativa konsekvenser i framtiden. Som tidigare nämnt skiljer sig 

dock hyresparternas situation från den generella kontraktsteorins förutsättningar. SFV och 

hyresgästerna är bundna till varandra och byggnaden vilket innebär att det i princip saknas 

konsekvenser för opportunistiskt beteende. Båda parter kan bromsa förhandlingar om det är 

till deras fördel, utan att löpa risken att behöva lämna byggnaden. Intrycket från intervjuerna 

är att utfallet av förhandlingar beror mer på vilken part som ger sig först än på någon 

underläggande princip om gemensam optimering. 

Ett annat incitamentsproblem som avsaknaden av konfliktlösningsmekanism skapar är att 

hyresgästerna har möjlighet att neka SFV tillträde till byggnaderna med avsikten att längre 

fram hävda eftersatt underhåll. Kulturinstitutionen kan alltså neka SFV tillträde då åtgärder 

för att upprätthålla byggnadens skick ska genomföras, med anledningen att det skulle hindra 

utförandet av kärnverksamheten. Ifall åtgärder skjuts upp under en längre tid kan byggnadens 

försämrade skick komma att klassas som eftersatt underhåll. Enligt tidigare diskussioner med 

regeringen ska eftersatt underhåll bekostas av SFV, vilket alltså kan ge hyresgästen incitament 

att neka SFV tillträde.  
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Bristande incitament till kostnadseffektivitet 

Det tredje motivationsproblemet är att incitamentet att hålla nere kostnader ligger på 

hyresgästen, som inte alltid har möjlighet att påverka kostnaderna. Tanken med 

fastighetsreformen var att mana till kostnadseffektivitet. Men utformningen av 

kostnadshyresmodellen, som går ut på att hyresgästerna ska bära alla kostnader, innebär att de 

även betalar för kostnader som de inte kan påverka. Dessutom eftersom SFV inte bär 

kostnaden för de åtgärder som utförs i byggnaderna finns heller inget teoretiskt incitament att 

pressa ner utgifterna. En av intervjupersonerna formulerar detta på följande sätt.  

”Modellen är inte incitamentdriven på rätt sätt, vare sig för hyresgästen eller för 

hyresvärden. Man bör ansvara för kostnader som man själv kan kontrollera.” 

Detta gäller emellertid de hyresförhållanden som ännu inte blivit omförhandlade enligt 

principerna från år 2013, dvs. för de avtal där avräkning fortfarande tillämpas. Med avräkning 

blir offerter inför investeringar också problematiska eftersom SFV enligt 

kostnadshyresmodellens utformning måste föra över alla kostnader på hyresgästen. Samtidigt 

vill hyresgästen av planeringsskäl ha en bindande offert innan projektet påbörjas. 

Avräkningen har avskaffats i och med de nya principerna från år 2013. Inför varje 

avtalsperiod bestäms istället schabloner för drift, underhåll och administration men efter 

hyresperiodens slut sker ingen avräkning mellan inbetalt belopp och faktiska kostnader. 

Avskaffandet kan anses minska den transparens som redan är problematiskt låg i 

hyresförhållandet. Dessutom tycks det vara oförenligt med kostnadshyrans definition som 

innebär att hyresgästen ska bära alla kostnader som uppstår i samband med förhyrningen, 

medan avskaffandet av avräkningen innebär att de inbetalda beloppen inte motsvarar de 

faktiska kostnaderna.  

Ett annat perspektiv som framkommit under intervjuerna är vilken möjlighet hyresgästen 

rimligen bör ha att påverka byggnadens långsiktiga värde. Som beskrevs i kapitel 5 finns det 

tydliga riktlinjer för statliga byggnadsminnen som SFV måste följa.  

 

11.3. Koordinationsproblem 

Utöver motivationsproblemen finns även koordinationsproblem i den nuvarande modellen. 

Koordinationsproblem uppstår när parterna inte specialiserar sig på ett effektivt sätt. Detta har 

hos hyresgästerna tagit sig uttryck i uppbyggandet av dubbelkompetens.  

 

Asymmetrisk information 

Det finns som tidigare nämnt en ojämn informationsfördelning som skapar konflikter i 

hyresförhållandet. I och med att SFV har specialistkompetens inom fastighetsförvaltning och 

byggnadsvård har denna part mer kunskap om vilka åtgärder som bör genomföras för att 

upprätthålla byggnadernas skick och kulturarv. Hyresgästernas anställda har bakgrund och 

kompetens som är lämplig för kulturverksamheten, inte för att professionellt avgöra 
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byggnadsåtgärders rimlighet. I Ändamålsfastighetskommitténs utredning från år 2004 skriver 

författarna såhär:  

”Hyresmodellen ställer stora krav på hyresgästernas kompetens i fastighetsfrågor och 

tillgång till administrativa resurser, eftersom hyresavtalen omförhandlas relativt ofta och 

eftersom hyresgästen måste kunna ta ställning till behovet av fastighetsunderhåll.” 

Den nuvarande modellen ställer höga krav på transparens eftersom hyresgästen finansierar 

åtgärder som utförs av den andra parten. Trots att tanken med reformen var att parterna skulle 

tillåtas specialisera sig, har hyresgästerna i kombination med avsaknaden av 

konfliktlösningsmekanism ändå känt sig tvungna att bygga upp dubbelkompetens. En 

hyresgästrepresentant uttryckte detta på följande sätt under en intervju:  

”Hela den här modellen bygger på att vi har ett ansvar för uppföljning av motpartens 

kostnader.” 

Ur ett kontraktsteoretiskt perspektiv klassas dubbelkompetens som ett koordinationsproblem. 

Avtalet syftar till att parterna ska specialisera sig men modellen innebär i praktiken att 

hyresgästen har incitament att övervaka vad den andra parten gör och hur det påverkar 

hyresbeloppet.  
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12. En alternativ hyresmodell 

Den nuvarande modellens uppbyggnad och incitamentsstruktur leder till en konfliktinriktad 

relation. De utdragna förhandlingarna och uppbyggnaden av dubbelkompetens är exempel på 

de transaktionskostnader som Williamson (1985) menar är barriärer till ett effektivt avtal. I 

detta kapitel kommer en alternativ hyresmodell att beskrivas. Den alternativa modellen är 

inriktad på att ta itu med problematiska incitamentsstrukturer för att skapa bättre 

förutsättningar till en samarbetsfokuserad relation mellan hyresparterna.  

I detta kapitel presenteras grundtanken med den alternativa modellen. I kommande kapitel 

presenteras potentiella problem med denna modell varefter en reviderad version presenteras.  

 

12.1. Grundtanken med den alternativa modellen 

I den nuvarande modellen ska samtliga åtgärder som utförs i byggnaden finansieras via 

hyresgästens anslag oavsett vilken parts intresse som åtgärden utförs i, vilket ger upphov till 

en rad problem som redogjorts för i det föregående kapitlet. I den alternativa modellen är den 

grundläggande hypotesen att ett mer effektivt hyresförhållande istället kan skapas genom att 

skilja kortsiktiga och långsiktiga intressen åt.  

Den alternativa modellen föreslår en uppdelning av intressena genom att det för varje 

kostnadshyresbyggnad finns två stycken avtalsförhållanden. Ett avtal upprättas mellan SFV 

och hyresgästen som innefattar kostnader av kortsiktig natur, nämligen driftkostnader 

(inklusive reparationer) samt hyresgästanpassningar. Eventuella hyresgästanpassningar 

hanteras också i detta avtal. Ett ytterligare avtal upprättas mellan SFV och regeringskansliet, i 

vilket långsiktiga frågor om underhåll och investeringar behandlas. I detta skulle kostnader för 

bevarande och offentliga krav på t.ex. tillgänglighet ingå.  
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Denna lösning innebär att parterna tillåts specialisera sig på sina kärnverksamheter och har 

ansvar för de kostnader som härleds till respektive parts intresse av byggnaden. Fördelarna 

med den alternativa modellen kan sammanfattas till följande punkter. 

 Fokus på kärnverksamhet 

 Förbättrad incitamentsstruktur  

 Jämnare hyreskostnad 

 Förenklad förhandlingssituation 

Den alternativa modellen innebär att hyresgästen inte behöver lägga lika mycket resurser på 

att bedöma och följa upp investeringar som rör byggnaden. Hyresgästen ges därmed större 

möjlighet att fokusera på sin kärnverksamhet. Men kulturinstitutionerna manas fortfarande till 

kostnadsmedvetenhet genom att de bekostar de löpande kostnaderna som uppstår i och med 

”myndighetsutövandet” i avtal 1.  

En annan förväntad fördel med den alternativa modellen är att konflikterna rimligen bör 

minska när man delar upp ansvaret för kostnader som rör verksamhetens användning av 

byggnaden och fastighetsägarens användning av byggnaden. Hyresgästerna behöver inte 

längre väga byggnadskostnader mot att spendera pengar på kärnverksamheten och SFV 

behöver inte längre avstå från att utföra nödvändiga åtgärder för att de inte ryms inom 

hyresgästens anslag.  

Den alternativa modellen skulle även leda till en mer förutsägbar hyreskostnad. Ett problem 

med dagens modell är de tidvis stora fluktuationer i hyresnivån som investeringar medför. I 

alternativa modellen lyfts finansieringen av långsiktiga kostnader såsom investeringar ut ur 

hyresförhållandet mellan SFV och kulturinstitutionen. Endast kortsiktiga kostnader (t.ex. 

drift) som är relativt konstanta, kvarstår.  

Den alternativa modellen skulle även kunna leda till en effektivitetsvinst i form av samlad 

hantering. Dagens modell resulterar i förhandlingar mellan SFV och de fem hyresgästerna 

som är utdragna och kostsamma för bägge parter. Den alternativa modellen innebär att SFV 

kan hantera frågor som rör byggnaderna samlat med departementen.  

Vidare kan den alternativa modellen anses leda till ett mer stabilt bevarande av byggnaderna. 

Byggnadernas kulturarv upphör att vara beroende av den enskilda hyresgästens ekonomi och 

förhandlingsteknik. Det kan även ses som rimligt att bedömningen av vilka insatser som ska 

genomföras i byggnaderna blir en mer uttalad politisk fråga. 

I termer av Lind och Lundströms modeller (2010) skulle den alternativa modellen motsvara 

en blandning av modell 2 och 3. Det skulle vara en intern marknad för de 

verksamhetsrelaterade kostnaderna i avtal 1, men ett tillhandahållande av åtgärder utan reell 

kostnad för institutionerna i avtal 2.  
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12.2. Två varianter av den alternativa modellen 

Grundtanken med den alternativa modellen kan anslagsmässigt utformas på två sätt. Antingen 

kan anslaget för de fastighetsrelaterade kostnaderna gå direkt från finansdepartementet till 

SFV, eller först via kulturdepartementet och sedan till SFV.  

 

I den andra varianten går anslaget från finansdepartementet till kulturdepartementet som delar 

upp summan och ger två anslag. Från kulturdepartementet kan ett vanligt ramanslag ges till 

verksamheterna och ett öronmärkt anslag till SFV för åtgärder i de aktuella byggnaderna. 

Detta upplägg används i Danmark där Nationalmuseet i Köpenhamn får ett särskilt 

investeringsanslag utöver sitt ramanslag, se kapitel 9.  

 

12.3. Anslagen efter genomförande av den alternativa modellen 

I den första varianten av den alternativa modellen lyfts kostnaden för fastighetsrelaterade 

åtgärder ur hyran och finansieras istället genom ett anslag till SFV. För att förändringen ska 

vara kostnadsneutral för staten så måste anslagen korrigeras. Ett genomförande av den 

alternativa modellen skulle därför innebära att anslagen till kostnadshyresgästerna minskas 

med ett belopp som ska motsvara det anslag som istället ges till SFV.  

Ett genomförande enligt den första varianten skulle i förlängningen innebära att 

kulturdepartementets budget minskar med ett belopp som istället går via finansdepartementet 

till SFV. I den andra föreslagna varianten av den alternativa modellen är kulturdepartementets 

budget oförändrad och den enda skillnaden är att anslagen istället delas ut med öronmärkning. 
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12.4. SFV:s precisering av den alternativa modellen 

Den alternativa modellen har utvecklats i vidare detalj av Statens Fastighetsverk där man har 

specificerat vilka kostnadskomponenter som ingår i respektive avtal. Trots specificeringen har 

det emellertid visat sig att gränsdragningen mellan de två avtalens ansvarsområden är svår att 

dra, se vidare i kapitel 13.  
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13. Resultat från intervjuer med hyrespartsföreträdare 

I detta kapitel presenteras resultat från de intervjuer som har genomförts med representanter 

för kostnadshyresgästerna och Statens Fastighetsverk. Frågor ställdes både om den nuvarande 

modellen och om den alternativa modellen. Fokus under intervjuerna låg emellertid på de 

problem som representanterna förutsåg med ett eventuellt genomförande av den alternativa 

modellen såsom den föreslogs i föregående kapitel. Utifrån svaren i detta kapitel reviderades 

modellen, se kapitel 15 – Resultat från hyrespartsmöte.  

 

13.1. Generellt angående den alternativa modellen 

Representanterna för kostnadshyresgästerna var generellt sett positiva till grundtanken i den 

alternativa modellen och hur den förhåller sig till de problematiska aspekter som framförts 

angående den nuvarande modellen.  

Samtliga intervjuade såg fördelen med att hyresgästernas kostnadsansvar begränsas genom att 

de långsiktiga åtgärderna förs över till ett separat avtalsförhållande. Att uppdelningen skulle 

kunna leda till ökad möjlighet att kunna planera budgeten framfördes som en uppskattad 

aspekt. En intervjuperson uttryckte sig på följande sätt.   

”Resursknappheten är det som ligger och skaver hela tiden och förstärker alla målkonflikter, 

och som gör att det kan bli för svårt ibland att lösa sådana konflikter.” 

En av de intervjuade framförde att hen ansåg att det är mer lämpligt att kostnaden för 

kulturarvsbevarandet finansieras via separat anslag till SFV istället för att medel tas från 

kulturinstitutionernas anslag, eftersom detta inte ingår i kulturinstitutionens uppdrag. Flera 

representanter såg även positivt på att den alternativa modellen innebär att hyresgästerna inte 

längre skulle behöva ha kompetens om byggnadstekniska åtgärder. En av de intervjuade 

uttryckte det på följande sätt: 

”Vi har inte riktigt kompetensen att genomföra stora renoveringar. Det är knepigt med 

resurser. Det vore väldigt skönt att slippa den biten lite mer.” 

Några intervjupersoner ansåg den nuvarande modellen generellt sett fungerar bra och därför 

bör behållas. Samma intervjupersoner poängterade samtidigt att frågan om större 

investeringar ändå är aktuell. En intervjuperson ansåg att valet av modell egentligen är 

irrelevant utan att det viktiga är att hyresgästerna får kompensation för investeringar i 

anslaget. En annan intervjuperson uttryckte samma tankegång på följande sätt.  

”Att finansieringen är klar när man gör stora renoveringar, oavsett vilken modell man 

använder, skulle ju vara väldigt fördelaktigt.” 

Under intervjuerna framkom även att hyresgästerna påverkas olika av kostnadshyresmodellen 

beroende på om verksamheten är en myndighet eller ett bolag. I den alternativa modellen lyfts 

större och mer varierande kostnader bort från hyresgästen, vilket sågs som positivt ur de 

statliga bolagens perspektiv. Juridiskt sett har styrelseledamöterna ett visst personligt ansvar 
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och dessutom, när större summor kostnadsförs hotas det egna kapitalet. Dessa extra 

dimensioner ansågs skapa en ytterligare mer konfliktfylld relation.   

 

13.2. Potentiella problem med den alternativa modellen 

Hyresgästrepresentanterna ombads även att identifiera potentiella problem som skulle kunna 

uppstå i samband med ett genomförande av den alternativa modellen. Representanternas 

åsikter angående detta sammanfattas till följande punkter.  

 

 Gränsdragningar 

 Effekter av att introducera regeringen som part i hyresförhållandet 

 Risk för begränsad möjlighet att påverka 
 

Gränsdragningsproblematik 

I och med att den alternativa modellen är baserad på ett delat kostnadsansvar uppstår en ny 

dimension att ta hänsyn, nämligen gränsdragningar mellan de olika ansvaren. Kostnaderna 

som tidigare i sin helhet har betalats av hyresgästen, särskiljs från varandra i den alternativa 

modellen. Den ursprungliga grundtanken med den alternativa modellen var baserad på en 

uppdelning i kortsiktigt och långsiktigt, vilket under intervjuerna visade sig vara en 

godtycklig uppdelning.  

Ett exempel på en otydlig gränsdragning är den mellan hyresgästanpassningar och 

investeringar. I den alternativa modellen föreslogs att hyresgästanpassningar betalas av 

hyresgästen medan investeringar som görs för att hålla byggnaden i gott skick på lång sikt ska 

betalas av SFV. Tanken var att dela upp kostnaderna utifrån sådant som respektive part är 

intresserad av och har möjlighet att påverka. En fråga som lyftes fram angående detta från 

hyresgästernas sida är vilken byggnadsmässig standard en statlig hyresgäst inom musei-

/scenkonstområdet kan förvänta sig av sina lokaler och vilka åtgärder som därutöver klassas 

som en hyresgästanpassning. En representant uttryckte det som att man måste fastställa ”vad 

det är man hyr”. Med andra ord, vilken standard skiljer en fastighetsåtgärd från en 

hyresgästanpassning? En intervjuperson uttrycker detta på följande sätt.   

”Är det ett gammalt skal som har standard från 1940 eller hyr vi ett hus som har 

uppgraderats med tekniskt system så att vi ska kunna haka på vår moderna verksamhet?” 

En intervjuperson förde följande resonemang angående denna fråga:  

”Vad tillhör grundkonstruktionen och vad är en hyresgästanpassning? Ta ett sprinklersystem 

som exempel. Tillhör det en publik fastighet? Eller är det en installation som tillkommer pga 

verksamheten? Om ingen verksamhet hade funnits här så hade inget sprinklersystem behövts, 

eller om det hade varit kontor hade det inte behövts på samma sätt. Men nu har det blivit 

bestämt att verksamheten ska vara här och att den ska vara publik. Och publika verksamheter 

kräver omfattande brandskydd” 
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En av kostnadshyresgästernas representanter förde denna tankegång ännu längre under ett av 

hyresparternas möten och ställde frågan om även verksamhetsanknutna åtgärder helt och 

hållet också kan lyftas bort ur hyran. Eftersom det är bestämt att kulturinstitutionerna ska 

utöva sin verksamhet i byggnaderna som ska vara ändamålsenliga kan man argumentera att 

inte heller hyresgästanpassningar är valfria eller möjliga för hyresgästen att påverka.   

Företrädare för SFV framförde att SFV också har krav på sig att genomföra vissa åtgärder. 

Eftersom byggnaderna är statliga byggnadsminnen ska SFV enligt lag upprätta hålla 

byggnadernas kulturvärde.  

Gränsdragningen mellan vad som är en hyresgästanpassning och inte, försvåras också av att 

en åtgärd kan föranleda en annan. Företrädare för SFV framförde att åtgärder som kan vara 

ämnade att anpassa lokalerna för hyresgästerna kan ge upphov till byggnadsrelaterade 

kostnader. Ett byte av scenmaskineri kan till exempel kräva en grundförstärkning.  

Samtliga hyresgästrepresentanter framförde att den indelningen av ansvar i den alternativa 

modellen måste vara tydlig för att undvika att samarbetet mellan parterna blir ännu mer 

konfliktfyllt.  

 

Effekter av att introducera regeringen som part i hyresförhållandet 

Under intervjuerna framförde representanterna för kulturinstitutionerna även att 

kommunikationen och beslutsfattandet skulle kunna komma att påverkas negativt i den 

alternativa modellen. Vissa företrädare för kulturinstitutionerna framförde att 

kommunikationen redan är komplicerad idag när det endast är två parter som förhandlar, 

varför de såg skeptiskt på att introducera ännu en part.  

Några intervjupersoner såg även eventuella politiska och statsbudgetära överväganden som ett 

hot mot genomförandet av investeringar. En intervjuperson tog upp ett exempel där en 

ombyggnad tidigare nekades av regeringen eftersom den prognosticerade kostnaden blev för 

hög. Representanten menade på att sådana situationer skulle kunna bli vanligare med den 

alternativa modellen i och med att regeringskansliet skulle få aktiv roll i investeringsbesluten i 

avtal 2.  

Majoriteten av företrädarna tog även upp frågan om huruvida kompetensen och viljan att 

bedöma investeringsbeslut finns inom regeringskansliet. Företrädare för SFV påpekade under 

ett möte mellan hyresparterna att kompetensen finns i departementet eftersom investeringar 

med beräknad kostnad överstigandes 20 miljoner godkännas av regeringen.  

För att sammanfatta behövde följande punkter utredas vad det gäller departementens roll i den 

alternativa modellen:  

 Ökar risken för försvårad kommunikation när fler parter blir involverade? 

 Ökar risken för att åtgärder blir uppskjutna eller avbrutna pga statsbudgetära eller 

politiska skäl? 

 Bör kompetensen hos departementen utvecklas eller kompletteras?  
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Förändrad möjlighet att påverka 

Ytterligare en fråga som lyftes fram under intervjuerna var hur beslutsprocesserna skulle se ut 

och huruvida verksamheternas möjligheter att påverka försämras i den alternativa modellen. 

Samtidigt som verksamheterna ser positivt på att kostnadsansvaret och kravet på 

beställarkompetens minskar i och med den alternativa modellen så känner företrädarna även 

en oro inför att mista insyn i beslutsfattandet. En företrädare uttryckte detta resonemang på 

följande sätt:   

”Det jag kan känna en oro för, får [vi] mindre kontroll över vad som görs? Idag går ju 

pengarna via [oss], så om vi inte tycker att det är okej så kan det inte utföras. Vilket som 

fastighetsägare måste vara svårt, de ser ju ett behov som måste göras.”  

En intervjuperson lyfte frågan om hur involverad verksamheten egentligen borde vara i de 

åtgärder som rör byggnaden. Företrädaren framförde följande angående dagens modell: 

”På ett sätt kan man säga att vi har ett oproportionerligt stort inflytande över fastigheten som 

sådan. Vi kan ju i hyresförhandlingarna bromsa nödvändigt underhåll eftersom vi inte har 

råd att betala hyran helt enkelt. Det är också en poäng med en ny modell. Jag tror inte att vi 

som hyresgäster ska vara så djupt inne i frågor som handlar om takunderhåll eller 

fastighetsstommar osv.” 

En annan intervjuperson framförde att verksamheterna har så pass mycket kunskap om 

byggnaderna att det skulle leda till lägre effektivitet ifall de uteslöts. Verksamheterna skulle 

ändå behöva rådfrågas vid investeringar och därför skulle ingen effektivitetsvinst göras. 

Företrädaren framförde även följande argument i frågan:  

”Det är viktigt att titta på drift, underhåll och investeringar i ett sammanhang. Bristande 

underhåll blir till slut investeringar.”  

En annan intervjuperson uttrycker denna åsikt på följande sätt:  

”Det måste alltid till en dialog med hyresgästen, inte minst när det gäller den enkla frågan, 

’när något ska genomföras?’ Det påverkar verksamheten medan man gör det. Hyresgästen 

använder alla kvadratmetrar, och måste därför involveras. Hyresgästen måste vara med, 

eftersom det ska definieras enligt verksamhetens behov. Även om det kan handla om 

byggnadens kondition och överlevnad.” 

För att summera denna punkt så ansåg parterna att följande aspekter behöver utredas med den 

alternativa modellen vad det gäller möjligheten att påverka: 

 I den alternativa modellen, hur involverad kommer verksamheten att vara i 

långsiktiga beslut som rör investeringar och reinvesteringar i byggnaden? 

 Hur involverad bör verksamheten vara i frågor som rör byggnaden? 

 Är behovet av verksamheternas inblandning i långsiktiga beslut så stort att ingen 

effektivitetsvinst uppnås? 
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Övriga åsikter 

Under ett möte mellan parterna diskuterade även parterna att den alternativa modellen bör 

förtydligas vad det gäller hanteringen av oförutsedda händelser, dvs. de potentiella problem 

som kan uppstå på grund av att avtalet är inkomplett. Exempelvis, vilken part står för risken 

att energipriser höjs, nya offentliga krav införs eller att oväntade tekniska problem upptäcks, 

såsom läckande tak. Och den alternativa modellen likt den nuvarande modellen saknar en 

konfliktlösningsmekanism. Oavsett hyresmodell finns risken att parterna inte är överens om 

åtgärders nödvändighet, storleken på deras kostnader och ansvarsfördelningen.  
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14. Resultat från intervjuer med departementsföreträdare 

Två intervjuer har även genomförts med departementsföreträdare. En intervju genomfördes 

med tre företrädare för kulturdepartementet och en genomfördes med två företrädare för 

finansdepartementet. Frågorna berörde den nuvarande kostnadshyresmodellen, 

investeringsprocessen och departementens roll vid konfliktlösning.    

 

14.1. Om den nuvarande kostnadshyresmodellen 

Representanterna tillfrågades om deras uppfattning av hur väl den nuvarande modellen 

fungerar och huruvida diskussioner har förts om att förändra modellen på något sätt.  

En av intervjupersonerna framförde att den modell som finns på plats i dagsläget har 

utarbetats genom att väga fördelar mot nackdelar. SFV:s bestånd delades upp i generella 

hyresfastigheter och bidragsfastigheter och antingen skulle dessa fem fastigheter ingå i en av 

dessa två grupper eller så skulle de särskiljas. Regeringen har då gjort bedömningen att 

byggnaderna inte passar in i någon av fastighetstyperna och istället bör utgöra en egen grupp i 

beståndet. Därför utvecklades kostnadshyresmodellen för att passa denna fastighetstyp så bra 

som möjligt. Intervjupersonen menar på att den nuvarande modellen är den bäst lämpade 

eftersom regeringen inte funnit något bättre alternativ. Hade ett sådant funnits så menar 

intervjupersonen att detta hade använts istället.   

En av intervjupersonerna framförde att regeringen relativt snabbt efter införandet av 

kostnadshyresmodellen observerade att modellen innebar att investeringar kunde höja 

hyresnivån markant för enskilda institutioner som då fick svårt att hantera den ökade 

kostnaden. Intervjupersonen framför att parterna har brottats med frågan länge och att den i 

omgångar har hamnat på regeringens bord, där den även är idag.  

Investeringsproblematiken var enligt intervjupersonen också anledningen till varför 

regeringen gav SFV i uppdrag att ta fram en ny modell, som SFV presenterade slutrapport för 

under år 2013. Intervjupersonen framhåller att denne anser att den modellen som 

presenterades däri kommer att fungera bra bortsett från räntekravsproblematiken som just nu 

bereds av regeringen.  

En av intervjupersonerna tog upp att den nuvarande modellen har olika effekt för statliga 

bolag jämfört med myndigheter. Eftersom statliga bolag har ett eget kapital som är begränsat 

medför modellen större risker när stora summor måste kostnadsföras. Detta har tidigare skett 

exempelvis då Operan genomförde en utredning inför en eventuell investering som senare inte 

genomfördes. Kulturinstitutionen blev därför tvungen att kostnadsföra utgiften direkt. 

Myndigheter kan istället låna upp via Riksgälden så att kostnaden kan spridas ut över tid.   
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14.2. Om investeringar 

Något som framkom under intervjuerna med kulturinstitutionerna och SFV var att de 

efterfrågade mer information om regeringens beslutsprocess för investeringar och hur 

investeringsbeslut och anslagsgivning samspelar. Därför ombads departementsföreträdarna 

under intervjuerna att beskriva hur processen ser ut och hur anslagsdiskussionerna går till.   

Representanterna förtydligade att investeringar hanteras på olika sätt beroende på storlek. I 

SFV:s regleringsbrev har regeringen slagit fast att investeringar med beräknad kostnad som 

överstiger 20 miljoner ska hemställas regeringen för godkännande. Investeringar vars kostnad 

understiger 20 miljoner ska istället hanteras inom kostnadshyresmodellen. För sådana mindre 

investeringar görs alltså ingen särskild bedömning. Däremot kan anslaget påverkas utifrån det 

budgetunderlag som institutionen årligen lämnar in till regeringen. I budgetunderlaget 

beskriver kulturinstitutionen vilka behov som verksamheten har och vilken anslagsförändring 

de kräver. 

Regeringens godkännande krävs alltså formellt endast för investeringar vars totalkostnad 

väntas överstiga 20 MSEK. Investeringsprocessen kan initieras antingen av hyresgästen eller 

SFV som sedan gemensamt kommer överens om vad som behöver göras. SFV skickar sedan 

in en hemställan som kortfattat anger vilka åtgärder som ska genomföras, en tidsplan för detta 

och en preliminär kostnadsram med föreslagen risk/budgetreserv. Diskussioner förs därefter 

mellan de ansvariga departementen som sedan kan ta beslut om att ge SFV uppdrag att 

genomföra en förstudie. Förstudien är ett detaljerat dokument som utförligt beskriver den 

potentiella investeringens innehåll och genomförande.  

 

Kopplingen mellan godkännandet av investeringen som sådan och finansieringen av de ökade 

kostnaderna framstår som något otydlig under intervjuerna. En av intervjupersonerna 

uttryckte det som att regeringen har den ökade kostnadshyran ”i åtanke” när ett godkännande 

ges, att när departementen är överens om beslutet så är man även överens om vilka 

konsekvenser investeringen får i olika anslag. Intervjupersonen uttryckte att den ökade 

hyreskostnaden ingår i den överenskommelse som görs i gemensam beredning med 

finansdepartementets budgetavdelning. En annan representant framförde att regeringen är 

medveten om att stora investeringar kräver anslagshöjningar. Med detta sagt vill 

intervjupersonerna ändå inte sätta likhetstecken mellan beaktad ökad hyreskostnad och en 

direkt motsvarande kompensation i anslaget.  
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Under intervjuerna diskuterades även 20 MSEK-gränsen. En av de intervjuade framförde att 

man inom finansdepartementet har fört diskussioner om höjning gränsen eftersom man har 

ansett att hanteringen av investeringsbeslut har varit mödosam. Intervjupersonen ansåg att 

vissa investeringar som genomgått processen inte hade behövt beslutas av regeringen. Men 

gränsen har ändå legat fast utan höjning, vilket intervjupersonen tror kan ha koppling till att 

vissa ledamöter i riksdagen har visat intresse av enskilda objekt och investeringar.  

 

14.3. Om konfliktlösning 

Departementsföreträdarna tillfrågades även vilken roll de ansåg att departementen har i 

konfliktlösning mellan parterna i kostnadshyresmodellen.  

Företrädarna framhöll att departementen inte har någon formell roll i konfliktlösning utöver 

att ta ställning till skrivelser från parterna som inkommer till regeringen. Intervjupersonerna 

framförde att det ligger i sakens natur att parterna ska lösa konflikter sinsemellan eftersom 

samtliga inblandade på ett eller annat sätt ingår i den statliga organisationen.  

Ett exempel är den kommande ombyggnationen av Operan där parterna har fått i uppdrag att 

ta fram en förstudie med 2 miljarder kronor som investeringsram. Hur summan ska fördelas 

på verksamhetsrelaterade åtgärder kontra byggnadsrelaterade åtgärder framgår däremot inte 

av uppdraget. En av departementsföreträdarna framför att även om ingen fördelning finns för 

uppdraget har regeringen angivit att verksamhetens behov ska vara styrande. Intervjupersonen 

framhåller att detta är en tolkningsfråga för parterna och att man från regeringens sida 

avhåller sig från att döma så långt det går.  

Företrädare för finansdepartementet, som är ansvarigt för styrningen av SFV, framhåller att 

utgångspunkten ur ett generellt perspektiv är att myndigheten ska agera självständigt utan att 

regeringskansliet ska lägga sig i enskilda detaljer. Intervjupersonen tillägger dock att man har 

ett intresse av att hitta konstruktiva lösningar. Grundat på det låga antalet konfliktärenden som 

har kommunicerats till regeringen anser intervjupersonen att behovet av ett 

konfliktlösningsorgan inte motiverar de hanteringskostnader som det skulle innebära. Antalet 

inkomna ärenden uppskattades till ett ärende vartannat eller vart tredje år.  

  



RESULTAT FRÅN HYRESPARTSMÖTE 

59 
 

15. Resultat från hyrespartsmöte 

Efter att de enskilda intervjuerna genomförts hölls ett möte mellan representanterna för 

kulturinstitutionerna och SFV för att diskutera de aspekter som framkommit. Tillsammans 

med KTH:s representant Hans Lind diskuterade hyresparterna tänkbara lösningar på 

modellens brister. Den alternativa modellen i sin reviderade form presenteras i detta kapitel.  

Fokus under mötet lades på två punkterna som parterna ansåg vara centrala för modellens 

värde.  

 Gränsdragningsproblematiken  

 Risken att kulturinstitutionerna får minskad möjlighet att påverka 

Parterna diskuterade även en alternativ finansieringsmodell till den föreslagna 

anslagsomfördelningen som inte kräver ett lika aktivt deltagande av departementen. Modellen 

används i Danmark och Norge, se mer i kapitel 9 – Landsjämförelse.  

 

15.1. Gränsdragning utifrån byggnadskomponenter 

Ett potentiellt problem som framkom under samtliga intervjuer var utformningen av 

gränsdragningen mellan parternas kostnadsansvar. Den ursprungliga utformningen av den 

alternativa modellen var för otydlig och gav upphov till svårtolkade gränsdragningar. Under 

mötet kom deltagarna fram till att gränsdragningen istället bör ske utifrån en uppdelning av 

byggnadens komponenter i verksamhetsrelaterade och fastighetsrelaterade funktioner.  

Den ursprungliga utformningen av den alternativa modellen syftade att uppnå en uppdelning i 

verksamhetsrelaterat och fastighetsrelaterat, men kostnadsansvaret delades upp utifrån 

långsiktiga och kortsiktiga kostnader. Den ursprungliga utformningen av alternativa modellen 

delade alltså upp kostnaderna på följande sätt:  

 Kortsiktiga åtgärder: drift, reparationer och hyresgästanpassningar 

 Fastighetsrelaterade åtgärder: investeringar och underhåll 

Problemet blev att skilja på om en åtgärd är en hyresgästanpassning eller en 

fastighetsinvestering. Dessutom var modellen är uppbyggd så att reparationer skulle 

finansieras av hyresgästen medan investeringar skulle finansieras av SFV. Denna uppdelning 

hade skapat incitament för förvaltaren att reparera istället för byta ut en uttjänt del av 

byggnaden.   

Lösningen som diskuterades under mötet inbegrep en ny gränsdragning med utgångspunkt i 

två stycken begrepp; komponent och kompetens. Förslaget är att man identifierar byggnadens 

samtliga komponenter. För att undvika problematiska incitament så kan kostnaderna för 

samtliga åtgärder som utförs på en specifik komponent finansieras av den part som är 

förknippad med den, oavsett om det är reparationer eller investeringar.  
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Själva ansvarstilldelningen av komponenterna skulle därefter kunna göras utifrån vilken 

kompetens som krävs för att förvalta komponenten. Ett ventilationssystem kräver 

fastighetsteknisk kompetens och ansvaret bör därför ligga hos SFV. När det gäller t.ex. ett 

scenmaskineri är detta något som hyresgästen har mest kunskap om. Detta innebär att såväl 

investeringar som underhåll och reparationer av en komponent betalas av den part som har 

bäst insikt i hur komponenten bör hanteras och är intresserad av dess funktion. Detta stämmer 

överens med Jensen och Mecklings (1992) kontraktsteoretiska princip som innebar att parten 

med mest information om ett beslut bör vara ansvarig för detta. Utifrån denna princip kan 

man även tänka sig att de åtgärder som kulturinstitutionen har mest kompetens om kan utföras 

av SFV likväl som av ett externt företag anlitat av kulturinstitutionen. I sådant fall bör former 

för samverkan med SFV utvecklas, eftersom fastighetsrelaterade frågor kan involveras.  

Utifrån det nya gränsdragningsförslaget kan den alternativa modellen tydliggöras med 

följande bild:  

 
Byggnadernas indelning i komponenter innebär ett omfattande administrativt arbete, men 

eftersom SFV under år 2016 kommer att införa komponentavskrivning behöver byggnadens 

komponenter ändå identifieras. Dessutom finns redan komponentlistor i olika omfattning för 

hyresgästerna som används i fråga om vilken part som har ansvar för att utföra åtgärder på 

komponenten. Att ha en direkt koppling mellan redovisning och hyressättning kommer att 

skapa en större transparens och en bättre överblick av fastighetens kommande behov och hur 

det kommer att finansieras.  

 

15.2. Hyresgästpåverkan genom inkluderande process 

Ett annat potentiellt orosmoment som framkom under intervjuerna var huruvida hyresgästerna 

skulle förlora insyn och kontroll över de beslut som tas i avtal 2 mellan SFV och 

departementen. Hyresgästrepresentanterna framhöll att bibehållen insyn och påverkan i 
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fastighetsfrågor var av yttersta vikt eftersom ingrepp måste koordineras med 

kulturinstitutionens verksamhet, inte minst tidsmässigt. Hyresgästerna har även en unik 

inblick i problem som yttrar sig i fastigheten och vilka funktion lokalerna fyller.  

För att dra nytta av hyresgästernas inblick i fastigheterna och för att underlätta koordinationen 

med verksamheten kom hyresparterna överens om att implementeringen av modellen bör ske 

med transparens och ömsesidig inblandning. Parterna kom fram till att den alternativa 

modellen bör bestå av processer där samtliga parter är inkluderade trots att kostnaderna delas 

upp på två olika avtalsrelationer. Även när diskussioner om åtgärder i fastigheten förs i 

avtalsrelationen mellan SFV och departementen bör alltså kulturinstitutionerna vara 

representerade och vice versa. Även om avtal 2 rör fastighetsrelaterade komponenter så är 

kulturinstitutionerna beroende av funktionen hos dessa komponenter. Under mötet framförde 

Hans Lind därför att parterna bör komma överens gemensamt om vilket behov verksamheten 

har av fastighetskomponenternas funktioner utformat som ett så kallat ”Service Level 

Agreement” vilket är vanligt i lokalvårdsavtal i branschen.  

Utöver ovannämnda anledningar finns fördelar med gemensam planering eftersom 

verksamhetsrelaterade och fastighetsrelaterade åtgärder ofta samverkar och ger upphov till 

varandra. Som tidigare nämnt kan till exempel ett byte av ett scenmaskineri ge upphov till en 

grundförstärkning. Parterna framhöll att den gemensamma planeringen bör ske med en 

långsiktig plan för frågorna mellan SFV och departementen och med en kortsiktig plan för 

frågorna mellan kulturinstitutionen och SFV.  

 

15.3. Alternativ finansieringslösning 

Utifrån intervjuresultaten framkom departementens ovilja att öka sin hantering som ett 

potentiellt problem. Parterna diskuterade därför även en särskild finansieringslösning som 

enkelt kan kombineras med den föreslagna alternativa modellen, där departementen får en 

mindre aktiv roll i avtal 2. Istället för att departementen aktivt ska bedöma behov och tilldela 

ett separat anslag för fastighetsrelaterade åtgärder kan finansieringen ske genom uppsamlande 

av avskrivningar från en större grupp fastigheter. Logiken bakom lösningen är att detta 

bestånds värde ska hållas konstant genom att samma summa som det totala värdet minskar 

med i och med avskrivningarna, också ska öka värdet igen genom investeringar (som tidigare 

nämnt kommer också reinvesteringar och vissa underhållsåtgärder att aktiveras och skrivas av 

i och med införandet av komponentavskrivning). Den enskilda fastighetens värde kommer 

alltså inte att hållas konstant, utan värdet ökar när åtgärder genomförs i just den byggnaden.  

Departementen skulle i denna lösning endast behöva överse vilka investeringsbeslut som tas. 

Versioner av denna lösning används för närvarande av Statsbygg i Norge och av 

Bygningsstyrelsen i Danmark.  
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16. Analys – Är den alternativa modellen värd att genomföra? 

I denna studie har den alternativa modellens grundtanke utvecklats till ett konkretiserat 

förslag utifrån diskussioner mellan de inblandade parterna om potentiella problem och 

lösningar. Det naturliga steget är sedan att ställa frågan: är den alternativa modellen värd att 

genomföra? Och hur avgör man det? 

Utifrån resultaten i intervjustudien framkommer tydligt att värdet av den alternativa modellen 

kan ses ur både ett praktiskt och ett teoretiskt perspektiv. Ur ett teoretiskt perspektiv verkar 

hyresparterna generellt sett vara överens om att den alternativa modellen skapar en mer 

rationell incitamentsstruktur och ökar förutsättningarna för ett samarbetsinriktat förhållande 

mellan hyresgäst och förvaltare. Ur ett praktiskt perspektiv dyker det däremot upp en rad 

utmaningar inför ett faktiskt genomförande av den alternativa modellen. Detta kapitel 

kommer därför att utvärdera den alternativa modellen i sin reviderade form, dels ur ett 

teoretiskt perspektiv och dels ur ett praktiskt perspektiv.  

 

16.1. Teoretisk utvärdering 

I teorikapitlet beskrevs idén om transaktionskostnader som ett mått på de problem som står i 

vägen för ett effektivt avtal. Att minimera transaktionskostnaderna är således ett sätt att skapa 

ett ändamålsenligt kontrakt. Följande motivationsproblem och koordinationsproblem med den 

nuvarande modellen identifierades under intervjuerna och litteraturstudien. 

Koordinationsproblem:  

 Uppbyggnaden av dubbelkompetens  

I den alternativa modellen placeras ansvaret för de fastighetsrelaterade kostnaderna och 

besluten i en separat relation mellan förvaltare och ägare, vilket skulle minska hyresgästernas 

behov av att bygga upp dubbelkompetens. Om den alternativa modellen skulle utformas enligt 

den ursprungliga finansieringslösningen där SFV och departementen kommer överens om de 

fastighetsfrågorna skulle dessutom regeringen ha en mer aktiv roll i hyresförhållandet vilket i 

teorin skulle kunna förbättra kommunikationen mellan hyresparterna och departementen.  

Motivationsproblem:  

 Felriktade incitament till kostnadseffektivitet 

 Utdragna förhandlingar  

 Incitament att neka tillträde 

I den nuvarande modellen har hyresgästen ansvar för samtliga kostnader med avsikten att 

skapa incitament till kostnadseffektivitet. I en sådan modell har SFV svaga incitament att 

hålla nere kostnaderna för åtgärder eftersom hyresgästen bär kostnaden, givet att avräkning 

används. Detta är särskilt problematiskt när det gäller kostnader som hyresgästen inte har 

möjlighet att påverka storleken på. I den alternativa modellen ges hyresgästerna i högre grad 

ansvar för kostnader som de kan påverka. I den alternativa modellen är det även 
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departementen som direkt finansierar fastighetsåtgärderna, vilket kan öka incitamenten för 

SFV att hålla nere kostnaderna. Hyresgästerna skulle heller inte ha samma incitament att 

bromsa förhandlingar eller neka tillträde om förhandlingarna endast rörde ”deras egna” 

komponenter och inte frågor om tekniska anläggningar och kulturarvsbevarande. 

Sett ut ett övergripande perspektiv är kostnadshyresmodellens främsta syfte att skapa 

strukturer för att bevara byggnadernas värde och att kärnverksamheterna ska ha ett 

kostnadseffektivt förhållande till sitt lokalanvändande. Ur ett teoretiskt perspektiv uppnår den 

alternativa modellen dessa mål på ett bättre sätt än den nuvarande modellen.  

 

16.2. Praktisk utvärdering 

Under hyresgästintervjuerna framkom ett antal potentiella praktiska problem med den 

alternativa modellen, varav vissa kompletterades med möjliga lösningar. Bland annat 

diskuterades svårigheten med att dra gränser för kostnadsansvaret. Som en potentiell lösning 

till gränsdragningsproblematiken framfördes en uppdelning i komponenter och särskiljande 

utifrån huruvida utförandet kräver fastighetsteknisk kompetens eller inte. Vidare, vad det 

gäller farhågan för begränsad möjlighet att påverka, diskuterade parterna en inkluderande 

samarbetsprocess där samtliga parter är involverade.  

En farhåga som hyresparterna däremot inte har möjlighet att råda över, är möjligheten att 

departementen inte skulle vara villiga att ta över ansvaret så som modellen föreslår. 

Intervjupersonerna uttryckte skepsis både vad det gäller den alternativa modellens ökade 

hantering för departementen och i fråga om en konfliktlösningsmekanism. Under 

departementsintervjuerna framkom också indikationer på den inställning som hyresparterna 

framfört. Trots att departementsrepresentanterna anser att investeringar inom 

kostnadshyresmodellen är ett problem och säger sig välkomna en bättre modell så tycks det 

finnas en ovilja att ta på sig större ansvar eftersom de investeringar som i dagsläget förs upp 

till regeringen för hemställan redan anses vara för många. Det ska dock tilläggas att den 

alternativa modellen inte diskuterades specifikt under departementsintervjuerna, utan 

samtalen fördes i generella termer utifrån dagens situation. 

Sett utifrån intervjusvaren är det uppenbart att departementen och hyresparterna har olika syn 

på hur väl den nuvarande modellen fungerar. Representanterna för departementen verkar 

generellt sett vara av uppfattningen att modellen fungerar bra med undantag för räntekravets 

avgörande. Samtidigt målar representanterna för hyresgästerna och SFV upp en annorlunda 

bild av situationen. Från deras redogörelse framkommer en modell som skapar konfliktfyllda 

förhandlingar med stora utgifter på båda sidor. De utdragna förhandlingarna riskerar även att 

fördröja nödvändiga insatser som behövs för byggnadernas bevarande. 

Under bägge intervjuer som genomfördes med departementen framför representanterna att de 

anser att det är viktigt att SFV och hyresgästerna löser konflikterna självständigt. En 

intervjuperson uttryckte specifikt att behovet av ett organ för konfliktlösning inte är 

tillräckligt stort för att motivera kostnaderna som det skulle innebära. Det grundläggande 

problemet tycks vara att man från departementens sida förväntar sig att parterna ska komma 
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överens självständigt, trots att de fått motstridande uppdrag från just departementen. Parterna 

är ålagda att fokusera på sin respektive kärnverksamhet; byggnadernas värde ska bevaras 

samtidigt som byggnaderna ska stödja kulturproduktionen.  

Frågan är vad som är mest lönsamt för staten som helhet. Antingen att låta parterna komma 

överens själva utan kostsam hantering av investeringar och konfliktlösning, men med stora 

kostnader för hyresparterna? Eller att införa den alternativa modellen för att minska 

konflikterna och hyresparternas kostnader men med ökade hanteringskostnader för 

departementen som följd?   

En av departementsföreträdarna framförde att man är medveten om att tvistesituationen ser 

annorlunda ut mot ett sedvanligt hyreskontrakt eftersom parterna inte är fria att lämna 

byggnaden. Representanten framförde sedan att bara tiden kan lösa vissa problem mellan 

parterna. Problemet är att så kallad upprepad interaktion inte ger avsedd effekt i ett kontrakt 

där parterna är bundna till varandra, det finns inget framtida hot, om att behöva lämna 

lokalerna eller att bli av med sin hyresgäst, som ger parterna incitament att kompromissa idag. 

Representanten framförde även att processer för gemensam beredning av konfliktfrågor finns, 

men uppfattade att de turligen inte användes särskilt ofta.  

Givetvis bär hyresparterna ansvar för att ha en samarbetsinriktad och konfliktlösande 

inställning till varandra och hyresförhållandet. Det finns däremot en problematik i att 

residualrättigheten i teorin ligger hos departementen, men att departementen i praktiken anser 

att de inte har ansvar för den. Om staten skulle ta ansvar för den residualrättighet och faktiskt 

tillhandahålla en konfliktlösningsmekanism, så skulle risken för att diskussionerna lamslår 

hyresförhållandet troligen minska.   

Utöver de diffusa formerna för konfliktlösning upplever hyresparterna även att det finns en 

otydlighet vad det gäller anslagssystemets processer. I tidigare statliga utredningar och under 

intervjuerna har hyresparterna uttryckt att budgetsystemet är godtyckligt och att det är svårt 

att förutse vilken anslagskompensation som följer av ökade hyreskostnader. Som några av 

intervjupersonerna framförde så är kanske finansieringen viktigast, inte nödvändigtvis vilken 

modell som används. Det är därför av största vikt att anslagsprocessen är förutsägbar. Det bör 

klargöras hur stor möjlighet har hyresgästerna att söka extraanslag eller få anslagsförändringar 

i samband med budgetunderlaget. Landsjämförelsen visade att det i Norge finns tydliga 

förfaranden där man vet vad som händer när kostnaden inte ryms i anslaget.  

I utredningen från år 2011 förordar utredningens författare en nära relation mellan parterna, 

framförallt vad det gäller investeringar och bedömningen av det ekonomiska utrymmet.  

”Eftersom denna typ av nyinvesteringar förutsätter långa hyresavtal som i sin tur förutsätter 

att myndigheten har regeringens medgivande att ingå sådana avtal spelar regelverkets 

tillämpning och kommunikationen mellan regeringen och myndigheten en stor roll. Inte minst 

spelar samstämmigheten i bedömningen av lokalbehovet och det ekonomiska utrymmet stor 

roll.” 
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Lind och Lundström (2010) diskuterar skillnader i hur fastighetsorganisationen hanteras på 

statlig kontra kommunal- och landstingsnivå. De framför att den statliga förvaltningen har gått 

längst i tillämpningen av modell 3, där parternas roller som hyresgäst och hyresvärd är 

mycket tydliga och den politiska styrningen är återhållen. I kommuner och landsting är den 

centrala ledningen mer involverad i styrningen av internmarknadens parter. Kanske skulle det 

i fallet med kulturinstitutionerna vara lämpligt att anamma den mer pragmatiska inställning 

som finns i på kommunal nivå och i våra nordiska grannländer Danmark och Norge? I 

Danmark har till exempel har anslagen korrigerats ett flertal gånger efter uppförandet av 

danska Operan och Skuespilhuset till följd av ökade driftkostnader. Ett ytterligare exempel är 

Operan i Norge som direktavskrevs för att undvika en hög hyra. Företrädarna för danska 

Bygningsstyrelsen framförde även uttryckligen att pragmatism har präglat den danska 

hanteringen av fastigheterna, både under reformen och även under det nuvarande arbetet med 

att förändra hyressättningen för universiteten.  

Tittar man vidare ut i världen har Ekonomen Murray Petrie (2002) har författat en utredning 

för den internationella samarbetsorganisationen OECD om företagsamhet och 

prestationskontrakt inom offentlig sektor. I rapporten för Petrie resonemanget att staten bör 

lägga resurser på att utforma ett effektivt kontrakt men även hitta fungerande instrument för 

att styra parterna när kontraktet trätt i kraft. Petrie uttrycker detta på följande sätt.  

“The government’s objective is to maximize the advantages of delegation of control, net of 

agency costs, through a combination of ex ante incentive alignment and ex post governance. 

Therefore, design criteria should address the following question: what is the best mix of ex 

ante performance specification and use of ex post instruments for a particular institutional 

setting, and for a specific type of activity or output?” 

Petrie fortsätter att diskutera hur finansieringen av myndigheter som enbart följer ett renodlat 

marknadsanpassat s.k. principal och agent-ramverk löper risk att hämma viktiga samhälleliga 

principer och värden.  

“Designing the funding relationship in a pure principal/agent framework can cut across the 

statutory independence of some state agencies, and can infringe on important principles, 

often enshrined in constitutions, of the separation of powers, of the duties of public servants, 

and of the roles and responsibilities of sub-national governments.” 

Det är min uppfattning att statens inställning att det måste finnas en strikt enhetlighet inom 

hyressättningen av statliga fastigheter i denna situation leder till negativa effekter för både 

kulturarvsbevarande och kulturproduktion. I utredningen från år 2011 inleder författarna till 

och med att konstatera att någon annan lösning inte ens är värd att överväga (SOU 2011:31 

sid 319).  

”Inledningsvis vill utredningen slå fast att principen att fastigheten ska bära sina kostnader 

och att dessa ska täckas genom hyror ska gälla fortsättningsvis även för dessa fastigheter. 

Detta utgör en grundläggande princip för den statliga lokalförsörjningen och innebär att t.ex. 

arrangemang där kostnaderna helt eller delvis finansieras direkt över anslag inte bör 

övervägas.” 
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Slutligen kan man nämna att Lind och Lundström (2010) ställer upp följande möjliga kriterier 

för bedömning av funktionaliteten i organisationsmodeller för offentlig förvaltning.  

 Ger modellen verksamheterna motiv att hushålla med lokaler och väga nytta mot 

kostnad? 

 Skapar modellen förutsättningar för en rationell och professionell 

fastighetsförvaltning? 

 Ger modellen möjlighet för de verksamhetsansvariga att anpassa lokalerna till 

verksamhetens behov? 

Utifrån ovanstående argumentation anser jag att den alternativa modellen uppfyller dessa 

kriterier i större utsträckning än den nuvarande modellen.  
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17. Slutsats 

Den statliga fastighetsförvaltningen har förändrats i grunden under de senaste decennierna. 

Generellt sett tycks marknadsanpassningen ha lett till ökad effektivitet och en mer 

professionell fastighetsförvaltning. Problem har emellertid uppstått för ändamålsfastigheter 

och debatten har särskilt fokuserat på de fem kulturinstitutionerna Nationalmuseum, 

Naturhistoriska riksmuseet, Historiska museet, Operan och Dramaten.  

Denna uppsats har bidragit med en teoretisering av situationen med kostnadshyresmodellen. 

Med utgångspunkt i det kontraktsteoretiska ramverket har problematiska 

incitamentsstrukturer uppmärksammats och en alternativ modell har presenterats. Utifrån 

svaren i en omfattande intervjustudie har potentiella problem sammanställts och utifrån dessa 

har en reviderad version av den alternativa modellen introducerats.  

Historikkapitlet visade att många förslag förts fram i utredningar och rapporter, men även att 

få förändringar har faktiskt genomförts. En av departementsföreträdarna framförde att man 

varit medveten om problemet med finansieringen av större investeringar sedan 

kostnadshyrans införande och att frågan därefter har pendlat mellan regeringens och 

hyresparternas bord i omgångar. Min åsikt är att det efter två decennier är det dags att göra en 

genomgående förändring som faktiskt adresserar problemet med hur internmarknadsmodellen 

påverkar relationen mellan förvaltare och hyresgäst i ändamålsfastigheter. Oavsett vilken 

modell som används krävs ett större ansvarstagande från statens sida. När man ska skapa en 

marknad där parterna inte kan bete sig som vanliga aktörer finns ett behov av att vara beredd 

på att komma med ad hoc-lösningar när problem uppstår.  
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