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Abstract 
Real estate management has changed over the years, from being technically oriented to be more 

service-oriented. As the market has changed, the tenants nowadays demand more of the property 

owner. Many buildings have a great historical value and is therefore protected by law. 

The purpose of this report is to review the management of the listed commercial buildings in central 

Stockholm. The question to be answered is whether it differs in approach and costs in terms of 

management of the listed buildings compared to similar non listed buildings. 

To answer the question we interviewed four companies in the real estate market in Stockholm. The 

interviews aimed to look more closely at five main categories which were competence, operation and 

maintenance, conservation issue, how to meet the tenants’ requirements and if the listed building label 

is attractive. 

The result shows that listed buildings are special and require specialized expertise in the management 

of them. Operating and maintenance costs can be higher because of the law but also because it often 

concerns older buildings. It can be more complicated to meet the tenants’ needs in a listed building but 

it does not constitute a direct obstacle. The listed building label itself has not been shown to be 

attractive to tenants, but characteristics associated with the listed building label have been shown 

attractive. 

With the realization that every building is unique, and which legislation current building is covered by 

and ensuring that you hire staff and entrepreneurs with the right competence, there should not be any 

great difficulty in protecting the building while you meet tenants' requirements. 
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Sammanfattning 
Fastighetsförvaltning har genom årens lopp gått från att vara tekniskt orienterat till att idag vara mer 

serviceorienterat. I takt med att marknaden har förändrats ställer hyresgästen idag större krav på 

fastighetsägaren. Många fastigheter har ett stort kulturhistoriskt värde vilket medför lagstiftning att 

förhålla sig till. 

Syftet med denna rapport är att granska förvaltningen av k-märkta kommersiella fastigheter i 

Stockholms innerstad. Frågeställningen som skall besvaras är om det skiljer sig i tillvägagångssätt och 

kostnader vad gäller förvaltning av k-märkta fastigheter jämfört med liknande, icke k-märkta 

fastigheter.  

För att besvara frågeställning intervjuades fyra aktörer på Stockholms fastighetsmarknad. 

Intervjuerna syftade till att titta närmare på fem huvudkategorier vilka var kompetens, drift och 

underhåll, bevarandefrågan, hur man möter lokalhyresgästens behov samt om k-märkning är 

attraktivt. 

Resultatet visar på att k-märkta byggnader är speciella och kräver specialistkompetens vid förvaltning 

av dem. Drift- och underhållskostnader kan bli högre på grund av lagstiftning men också då det ofta 

rör sig om ett äldre bestånd. Att möta lokalhyresgästernas behov kan vara mer komplicerat i en k-

märkt byggnad men utgör inte ett direkt hinder. K-märkningen i sig har inte visats sig att vara 

attraktiv för hyresgästen men egenskaper som förknippas med k-märkningen är det i allra högsta grad.  

Med insikt om att varje fastighet är unik och vilken lagstiftning som aktuell fastighet omfattas av samt 

att man ser till att man tar in rätt kompetens, borde det inte vara någon större svårighet att värna om 

en k-märkt fastighet samtidigt som man möter hyresgästernas krav.  
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1. Inledning  
Historiskt sett har fastighetsförvaltning handlat om att förvalta de egna lokalerna för att underlätta sin 

egen verksamhet. Idag handlar det mer om att utmärka sig på en öppen marknad där hyresgästen hyr 

in sin verksamhet i fastigheter, där fastighetsägaren ansvarar över förvaltningen. Det handlar ofta om 

fastigheter där verksamheten som bedrivs inte nödvändigtvis är vad fastigheten ursprungligen är 

avsedd för. Detta har lett till att fastighetsägaren måste möta nya krav från hyresgästen (Palm, 2015). 

Lokaler skall uppfylla vissa grundläggande funktioner. Samtidigt skall byggnadsvården ske med full 

respekt för byggnadens karaktär och förutsättningar (Stadsholmen, 2015). Hur möter man 

hyresgästens behov och levererar avkastning på sin investering samtidigt som man som 

fastighetsägare värnar om en fastighet som är kulturellt värdefull?  

Eftersom Stockholms innerstad till stora delar består av ett äldre fastighetsbestånd med ett stort 

kulturhistoriskt arv ställer det speciella krav på hur förvaltningen av dessa skall skötas. Dessa krav är 

reglerade genom lagstiftning och kan försvåra fastighetsförvaltningen eftersom lagstiftningen medför 

regler att förhålla sig till (Lanstyrelsen.se, 2015; Stockholm Stadsmuseum , 2015). Det kan handla om 

att man inte får ta till vilka metoder som helst vid exempelvis en renovering, vilket gör att man som 

fastighetsägare blir mer begränsad. Det kan vara problematiskt att möta dessa krav, samtidigt som 

man handlar affärsmässigt och konkurrenskraftigt på den öppna marknaden.  

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna rapport är att undersöka förvaltningen av k-märkta kommersiella fastigheter i 

Stockholms innerstad och se vilka svårigheter detta medför vad gäller att möta marknadens krav 

samtidigt som man värnar om fastigheten. Vidare syftar rapporten till att undersöka hur 

lokalhyresgästen påverkas av denna märkning. Frågeställningen som skall besvaras är om det skiljer 

sig i tillvägagångssätt och kostnader vad gäller förvaltning av k-märkta fastigheter jämfört med 

liknande, icke k-märkta fastigheter.  

Då vi inte funnit någon forskning som är av betydelse inom detta område anser vi att det är högst 

relevant att genomföra denna studie. Det är intressant eftersom fastighetsägaren högst troligen 

kommer att påverkas om det föreligger skillnader i förvaltningen av k-märkta jämfört med icke k-

märkta fastigheter. Vårt mål med uppsatsen är att ge läsaren en inblick i hur det är att förvalta k-

märkta fastigheter och hur fastighetsägaren påverkas.  

Vår hypotes är att det föreligger skillnader i tillvägagångssätt och kostnader vad gäller förvaltning av k-

märkta fastigheter jämfört med icke k-märkta. Vi tror att skillnaden främst kommer ligga i att 

kostnaderna blir högre och att tillvägagångssättet blir mer komplicerat på grund av sträng lagstiftning.  

1.2 Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa oss till Stockholms innerstad i denna studie. Detta dels för att olika städer 

använder sig av olika typer av märkning för utpekande av kulturellt värdefull bebyggelse, vilket gör att 

vi anser det fördelaktigt att begränsa oss stadsmässigt för att objekten skall vara jämförbara. Genom 

att fokusera på just innerstaden får vi dels ett bra urval då många fastigheter är k-märkta, men även på 
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grund av att marknaden i Stockholm är väldigt konkurrensutsatt då många företag vill vara 

verksamma och ha sina lokaler innanför tullarna, är området intressant.  

Vi har valt att fokusera på kommersiella fastigheter då den marknaden är mer fri och konkurrensutsatt 

än Stockholms bostadsmarknad. När bostadsmarknaden egentligen bara handlar om en stark 

efterfrågan på attraktiva adresser, och inte mycket mer krav än så, ställer hyresgäster i kommersiella 

fastigheter större krav. Detta eftersom att det till skillnad från på bostadsmarknaden finns vakanser på 

den kommersiella marknaden vilket gör att fastighetsägarna ständig måste hålla sig attraktiva på 

marknaden.  

Begreppet kommersiella fastigheter definieras i Sverige i regel som ”allt förutom bostäder”, det vill 

säga efter användning som kontor, industri, hotell, butiker inklusive köpcentrum (Lind & Lundström, 

2009).  

Eftersom tiden avlagd på denna uppsats är begränsad har vi valt att enbart beröra och ge en 

introduktion till ämnet. Studien lyfter fram fem huvudkategorier som ska hjälpa till att besvara 

frågeställningen. Dessa kategorier är:  

x Krävs det specialistkompetens? 

x Hur påverkas drift och underhåll?  

x Hur möts bevarandefrågan? 

x Hur möter man lokalhyresgästens behov?  

x Är k-märkning attraktivt? 

1.3 Disposition 
Uppsatsen inleds med att beskriva fastighetsförvaltning och vad som menas med att en fastighet är k-

märkt. Efter bakgrunden ges läsaren en förklaring av teoretiska begrepp och hypoteser. Därefter 

beskrivs den metod som har genomförts för den empiriska studien samt beskrivning av de företag som 

har intervjuats och hur urvalet skett.  

Detta följs av den empiriska studien där det insamlade materialet baserat på de intervjuade företagens 

åsikter presenteras. Den empiriska studien efterföljs av en analys av materialet med utgångspunkt i 

det teoretiska avsnittet i uppsatsen. Utifrån denna analys dras slutsatser som relaterar till syftet för 

uppsatsen. 

1.4 Begreppsförklaring  
För att vi skall kunna ge läsaren en tydlig bild av de resultat vi kommer fram till så kommer vi förklara 

vad tvetydiga begrepp innebär när vi introducerar dessa i texten. Detta för att undvika 

begreppsförvirring. Det är även viktigt att vi tydligt klargör vad vi menar med specifika begrepp vid 

våra intervjuer så att vi kan se svaren som tillförlitliga.   
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2. Bakgrund 

2.1 Fastighetsförvaltning  
Fastighetsförvaltning är ett begrepp som har ändrat både innebörd och status genom historien. Idag 

finns det inte en gemensam definition av ordet fastighetsförvaltning men man kan i grova drag säga att 

man syftar till de aktiviteter som gör att ett förvaltningsföretag upprätthåller service till hyresgästerna 

och aktuell fastighets funktioner (Palm, 2015). Fastighetsförvaltarens uppgift är främst att ta till vara på 

fastighetsbeståndet och se till att dessa är brukbara och genererar intäkter under en lång tid, samtidigt 

som man anpassar fastigheterna allt eftersom att behovet hos dem som brukar fastigheterna ändras 

(Högberg & Högberg, 1999). För att få detta samspel att fungera så krävs det att fastighetsförvaltaren 

har kunskap inom fler olika områden. Dessa områden är fastighetsekonomi, juridik och teknik, och 

utöver detta ska förvaltaren vara en bra förhandlare och ha en god servicekänsla (Sääf & Alvebro, 2011). 

 
Figur 1: I fastighetsförvaltning är det flera olika delar som ska samspela (Sääf & Alvebro, 2011). 

 
Även om begreppet fastighetsförvaltning kan ha olika innebörd beroende på vem man pratar med så 

brukar man inom fastighetsbranschen nämna en branschdefinition av teknisk respektive ekonomisk 

fastighetsförvaltning. Med teknisk förvaltning menas planering av och ansvar för reparationer och 

underhåll, entreprenadupphandling, tillsyn av anläggningar, uppvärmning samt att städning och 

trädgårdsarbete sköts. I teknisk förvaltning kan också ingå ansvar för hyresgästanpassningar, 

ombyggnationer och stambyten. Med ekonomisk förvaltning menas ansvar för budget och 

budgetuppföljning, kontraktsskrivning och hyresförhandling. I begreppet kan också ingå ansvar för 

bokföring och skattefrågor med mera (Katzler, 2015). 

2.1.1 Historik  
Om vi ser tillbaka till mitten av 1900-talet så kan vi konstatera att fastighetsförvaltning då var mer 

tekniskt orienterat än det är idag. Fastighetsägaren byggde och förvaltade oftast sina fastigheter själv, 

och detta för att fastigheten var nödvändig i företagets verksamhet. Således var inte fastighetsägandet i 

sig inte en del i företagets kärnverksamhet. Under mitten av 1980-talet började man se en ny typ av 

aktör på den svenska fastighetsmarknaden, stora fastighetsbolag som växte sig större genom 

prisuppgång kombinerat med att de köpte fler fastigheter. Branschen påverkades också när bankernas 

lånetak togs bort, då bankernas utlåning ökade kraftigt vilket gav möjlighet till fler 

fastighetsinvesteringar. Priserna på fastigheter steg snabbt. Men mellan 1990-91 föll priserna plötsligt 
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till följd av höjd ränta, sänkt inflation och minskning av ränteavdrag. Då många fastighetsbolag 

investerat i fastigheter på förväntat prisuppgång kunde många inte refinansiera sina lån, vilket ledde 

till ännu större prisfall, vilket i sin tur ledde till en finans- och fastighetskris (Palm, 2015). 

Efter finans- och fastighetskrisen i början av 1990-talet var marknaden mättad och många 

fastighetsägare stod med höga vakansnivåer. Detta ledde i första steget till ett stort prisfall i 

hyresnivåer för lokaler. Men allt eftersom kom andra faktorer att spela en allt viktigare roll, som läge, 

service och professionell förvaltning. Många fastighetsägare var tvungna att tänka om och 

fastighetsförvaltning gick åt ett alltmer serviceorienterat håll (Högberg & Högberg, 1999). En faktor 

som bidragit till denna förändring är att fastighetsmarknaden har rört sig från att vara en statisk 

marknad till att vara en konkurrensutsatt marknad. Detta leder till att man som fastighetsägare måste 

möta marknadens behov och önskemål. Man har också varit tvungen att positionera sig på marknaden 

och därmed arbeta fram en affärsstrategi (Palm, 2015). 

Detta märks också av då en allt större del av fastighetsföretagens affärsidé beskriver att de ska vara 

kundorienterade och att de anser att det är lika viktigt att stärka kundkapitalet som det är att öka 

värdet på själv fastigheten (Högberg & Högberg, 1999). 

Högberg och Högberg har i boken kunddriven fastighetsförvaltning lyft fram en studie där man 

tillfrågat hyresgäster av olika slag vad de söker hos en hyresvärd, förvaltaren. Studien visar att den 

viktigaste egenskapen hos en fastighetsförvaltare är att den ska hålla löften, ska få hyresgästen att 

känna att den blir tagen på allvar, att service ska kännas tillgänglig och att lokalen fungerar efter 

hyresgästens behov. Förtroende är ett nyckelord i relationen mellan hyresvärd och hyresgäst. För 

lokalhyresgäster blev det också tydligt att det är viktigt att medarbetarna trivs och känner att det är en 

bra arbetsmiljö. Det är av yttersta vikt då en trivsam arbetsmiljö gör att medarbetare stannar längre 

och prestationerna ökar (Högberg & Högberg, 1999).  

2.1.2 Fastighetsföretagande är att tillhandahålla en tjänst  
I fastighetsbranschen har man gått alltmer ifrån att enbart prata om fastighetsförvaltning utan man 

pratar istället om begreppet fastighetsföretagande som innefattar hela tänket i ett fastighetsbolag och 

inte enbart förvaltningsdelen (Högberg & Högberg, 1999). 

För hyresgästen ser man själva fastigheten som ett skal, där det är dess funktioner och service som 

skapar nytta. Fastighetsföretagande fungerar på det sättet att man tar faktorerna arbete, kapital och 

information och omvandlar dem till arbetsmiljöer och service för att kunna möta marknadens krav. 

(Palm, 2015).  

Även om man idag kan likna fastighetsföretagande med vilken annan tjänst som helst så finns det tre 

faktorer som särskiljer från övriga typer av tjänster: Lägesfixering, fastighetens och byggnadens fysiska 

egenskaper och leveransen av service. Lägesfixering innebär att fastigheten är låst till en specifik plats 

vilket gör att den service som finns i närområdet blir väldigt viktig för hyresgästen. Varje fastighet är 

unik och har därmed unika egenskaper och särdrag. Dessa egenskaper och särdrag påverkar mycket av 

den service fastigheten ger, som innemiljö, möjlighet till uppvärmning, bullernivå mm. Vad gäller 

leverans av service så upplevs service olika beroende på vem som är mottagare, det som dock skiljer 
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fastighetsbranschen från andra typer av tjänster är att man måste anpassa en och samma tjänst till 

många olika mottagare, d.v.s. hyresgästerna (Palm, 2015).  

I utvecklingen av fastighetsföretagande har man gått från att säga hyresgäster, till att benämna dessa 

som kunder. Detta leder till att kunderna också erkänns rätten att ställa krav på den tjänsten bolaget 

levererar (Palm, 2015).  

2.1.3 Fastighetsägaren söker avkastning  
Att äga fastigheter är oftast kombinerat med att man söker avkastning på sin investering. Denna 

avkastning kan te sig olika beroende på vilket syfte fastighetsägaren har med just ägandet. Detta 

medför att fastighetsförvaltningen kommer att se olika ut beroende på vem som är fastighetsägaren 

(Palm, 2015).  

 

Ser man till avkastning så är ett vanligt mått för fastigheter direktavkastning som definieras som 

fastighetens driftnetto dividerat med fastighetens marknadsvärde. Direktavkastningen påverkas alltså 

till stor del genom driftnettot som definieras som hyresintäkter minus drift- och underhållskostnader 

(Lind, 2004). Fastighetsägare eftersträvar alltså att få in så höga hyresintäkter som möjligt samtidigt 

som de har så låga drift- och underhållskostnader som möjligt.  

2.1.3.1 Drift och underhåll 
Driftåtgärder definieras som de åtgärder som återkommer med ett förväntat intervall mindre än ett år, 

vilka syftar till att upprätthålla funktionen hos ett förvaltningsobjekt. I driften inkluderas 

mediaförsörjning, tillsyn och skötsel. Den funktion som skall upprätthållas är den för tillfället möjliga 

med hänsyn till slitage och förvaltningsobjektets, inredningens och utrustningens ålder och 

prestationsförmåga (AB Svensk byggtjänst , 2007). 

Med underhåll menar man de åtgärder som syftar till att återställa funktionen hos ett 

förvaltningsobjekt, en inredning eller en utrustning. Vid underhåll återställer man funktionen till den 

ursprungliga. I underhåll ingår arbetsprestation, hjälpmedel samt byte av material, vara eller 

komponent (AB Svensk byggtjänst , 2007).  

Drift och underhåll är termer som är centrala för att beskriva de arbetsuppgifter som skall utföras. De 

styr, som framgår av figuren nedan, arbetsuppgifterna i två huvudområden som är tydligt skilda från 

varandra. (AB Svensk byggtjänst , 2007). 
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Figur 2: Drift och underhålls olika komponenter (AB Svensk byggtjänst , 2007). 

2.1.4 Val av förvaltningsform 
Som tidigare nämnt krävs det kompetens inom flera olika områden vad gäller fastighetsförvaltning, 

och för att en fastighetsägare ska få tillgång till den kompetensen kan man välja olika 

förvaltningsformer. De två huvudprinciper som finns är att man antingen sköter förvaltningen internt 

eller externt (Sääf & Alvebro, 2011).  

Att man sköter förvaltningen internt är vanligt förkommande när det gäller långsiktiga fastighetsägare 

där själva ägandet är företagets kärnverksamhet. Denna form av förvaltning kan antingen vara 

utformad så att man har en förvaltningsdel inom bolaget, alternativt att man har ett förvaltningsbolag 

i samma koncern. Att ha sin fastighetsförvaltning ”in house” ses ofta som en konkurrensfördel då det 

ger hyresgästerna en närmare relation till hyresvärden, vilket leder till att beslutsvägarna blir kortare 

och det är lättare att ta snabba beslut (Sääf & Alvebro, 2011).  

Extern förvaltning innebär att man hyr in olika typer av tjänster från ett förvaltningsföretag. Man kan 

antingen hyra in hela förvaltningstjänsten eller delar av den. Denna typ av förvaltning är vanligast 

förekommande vad gäller fastighetsägare som ser investeringen som mer kortsiktigt, utländska ägare 

och ägare som ser fastigheten som en ren kapitalinvestering. Dessa fastighetsägare saknar ofta den 

kompetens som krävs för att sköta förvaltningen och då är extern förvaltning ett bra alternativt för att 

få tillgång till den kompetens som är nödvändig för att ta hand om fastigheten/investeringen (Sääf & 

Alvebro, 2011). Genom att outsourca hela eller vissa delar av förvaltningen kan man uppnå en lägre 

transaktionskostnad, än den kostnad som skulle uppstå om man skötte samma funktion internt (Palm, 

2015).  

En allmän uppfattning är att strategiska beslut skall skötas internt, det kan t.ex. handla om köp och 

försäljning av fastigheter, ombyggnationer etc. Man kan med fördel hålla kundkontakter internt då det 

skapar goodwill. Rutinmässiga uppdrag som inte innebär direkt kontakt med kunden som t.ex. 

bokföring och fakturering kan man däremot läggas ut på entreprenad. Varje företag får väga in för- och 

nackdelar för att se vilken förvaltningsform som passar deras verksamhet bäst (Lind & Lundström, 

2009).  
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2.1.5 Serviceorienterad fastighetsförvaltning 
Själva förvaltarfunktionen inom fastighetsförtagande svarar för drift, skötsel, reparationer, underhåll 

och service till hyresgästerna (Högberg & Högberg, 1999).  

Fastighetsförvaltarens uppgift är att skapa ett mervärde för kunden och dess verksamhet genom att 

anpassa lokalen efter just den aktuella kundens behov. För att kunna skapa mervärde för kunden 

gäller det att fastighetsförvaltaren är väl medveten om vem kunden är och att man har ett nära 

samarbete med denna. Det finns några särdrag som utmärker relationen mellan kunderna och 

förvaltningsföretagen om man jämför med annan tjänsteproduktion. En av dessa är att det ofta 

handlar om långvariga relationer, som en följd av att det företaget erbjuder är en ”vara” som kunden 

har under en lång tid, lokalhyreskontrakt ligger vanligtvis på 3-5 år. Detta skapar en stark fördel för 

förvaltarföretaget då de under lång tid har möjlighet att lära känna sina kunder, vilket ger dem större 

möjligheter att leverera värdeskapande nyttor (Högberg & Högberg, 1999).  

I ett fastighetsföretag måste man utforma en strategi för att maximera värdet av sin verksamhet. I 

denna strategi tas beslut som t.ex. om fastighetsägaren eller hyresgästen ska finansiera 

lokalanpassningar och detta skrivs då in i kontraktet. Ur strategisk synpunkt kan det handla om att 

hyresgästen kommer få en starkare anknytning till lokalen om denne får finansiera ombyggnader själv, 

vilket förhoppningsvis leder till att denne stannar som hyresgäst längre. Väljer man denna strategi är 

det dock viktigt att fastighetsförvaltaren fortfarande bidrar med sin kunskap och erfarenhet till 

hyresgästen. Om hyresgästen behöver hjälp med någon lösning är det fortfarande förvaltarens uppgift 

att visa att det finns olika smarta och effektiva lösningar. Kunden ska aldrig uppleva att lokalen är 

begränsande (Högberg & Högberg, 1999).  

2.2 Beskrivning av begreppet k-märkt 
Begreppet k-märkt är enbart ett begrepp som används i dagligt tal och är således inte ett juridiskt 

begrepp. Bokstaven K användes tidigare i bl.a. Stockholms kommuns planering för att visa att en 

byggnad hade ett visst kulturhistoriskt värde och skydd. Generellt syftar man alltså på fastigheter som 

skyddas av flera olika typer av skyddslagstiftning då man använder detta begrepp, trots att man idag 

använder andra typer av markeringar för att visa att en fastighet är av kulturhistoriskt värde. Dessa 

markeringar regleras i lagen (Lanstyrelsen.se, 2015). I denna uppsats kommer vi att använda ordet k-

märkt som ett samlingsbegrepp för fastigheter som omfattas av det som beskrivs nedan.  

Skyddslagstiftningen som reglerar värdefull byggnad är av vikt då vissa byggnader anses ha ett stort 

värde och att de därför måste bevaras för framtiden. Det är även av nationell betydelse att 

byggnaderna skyddas och bevaras. Exempel på sådana byggnader är byggnadsminnen och kyrkor. 

Dessa byggnader är skyddade av Kulturmiljölagen (1988:950) och Länsstyrelsen är den instans som 

ansvarar över dessa. De flesta av de byggnader vi pratar om i folkmun som k-märkta skyddas dock på 

kommunal nivå, detta görs genom Plan- och bygglagen (PBL) (Lanstyrelsen.se, 2015).  
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2.2.1 Q-, q- och k-märkning 
Enligt den nationella lagstiftningen Plan- och bygglagen kan en byggnad märkas med ett (Q), (q) eller 

(k), beroende på hur stort det kulturhistoriska värdet anses vara. Kommunen är som tidigare nämnt 

den instans som ansvarar för att märka byggnader efter PBL (Lanstyrelsen.se, 2015).  

Om en byggnad är märkt med ett (Q) innebär det att byggnadens användning ska anpassas till 

kulturvärdet. Dessa fastigheter är avsedda enbart för befintlig, kulturhistorisk bebyggelse. Så länge 

användningen inte inkräktar på själva bevarandet eller stör omgivningen är användningen fri, detta 

betyder att byggnaden får utgöras av bostäder, kontor osv. Att en byggnad är märkt med ett (Q) 

betyder inte automatiskt att något rivningsförbud finns, dock borde rivning kunna vägras med stöd av 

8 kap. 16§ PBL (Boverket, 2009). 

Byggnader kan, som ovan nämnt, även skyddas av skyddsbestämmelser (q) eller 

varsamhetsbestämmelser (k). Dessa typer av bestämmelser berättar vad i byggnaden som skall 

bevaras. Hur underhåll och förändringar får utföras regleras likväl (Lanstyrelsen.se, 2015). Då en 

byggnad är betecknad med ett (q) innebär det att byggnaden är av särskilt kulturhistoriskt värde och 

får därför inte förvanskas. För att veta exakt vad detta innebär preciseras detta med 

skyddsbestämmelser på plankartan. Det kan t.ex. vara rivningsförbud eller att befintlig gestaltning och 

detaljering skall behållas. Skyddsbestämmelser kan reglera sådant som vanligtvis inte är 

bygglovspliktigt, exempelvis interiörer eller hur underhåll skall utföras (Boverket, 2009). 

Om en byggnad är märkt med ett (k) kan det betyda att nuvarande byggnader endast får förändras 

med varsamhet. Vad detta specifikt innebär preciseras med varsamhetsbestämmelser på plankartan. 

Dessa typer av bestämmelser kan ange vilken färg en byggnad ska ha eller hur taket ska se ut. 

Bestämmelserna kan inte kräva att originaldetaljer bevaras, dock kan de styra hur dessa får se ut om 

de ändras (Boverket, 2009). 

Skillnaden mellan varsamhetsbestämmelser (k) och skyddsbestämmelser (q) är att 

varsamhetsbestämmelser t.ex. inte föreskriver att något ska bevaras, utan tydliggör vilka 

karaktärsdrag och värden hos byggnaden man bör bevara. Ändringar ska alltså utföras på sådant sätt 

att byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess byggtekniska, historiska, kulturhistoriska, 

miljömässiga och konstnärliga värden tas till vara (Boverket, 2009).  

2.2.2 K-märkt i Stockholm 
Stockholm har ett mycket intressant och välbevarat bestånd av äldre byggnader som är av vikt för 

samhällets kulturarv. Den ansvarige för att definiera de enskilda byggnadernas kulturhistoriska värde i 

Stockholm är Stadsmuseet (Stockholm Stadsmuseum , 2015).  

Stadsbyggnadskontoret arbetar med Stockholms stadsplanering. Det som står i Plan- och bygglagen 

(PBL) är vad arbetet grundar sig i. Stockholms översiktsplan fungerar som ett grunddokument som 

visar på hur man ser på stadens utveckling. Den översiktsplan som gäller i dagsläget är från 1999. I 

planen kan man bl.a. se att det finns områden som är utpekade där särskild uppmärksamhet ska ägnas 

åt kulturhistoriska värden. Utöver översiktsplanen finns detaljplanen till hjälp. Det är i detaljplanerna 
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man kan införa bl.a. Q och q-märkning, som ovan nämnt, för att bevara bebyggelse (Stockholm 

Stadsmuseum , 2015). 

Eftersom översiktsplanen och detaljplanen bara kan ge en övergripande bild av den kulturhistoriska 

bedömningen behövs en mer detaljerad redovisning över de kulturhistoriska värdena för att de tydligt 

skall kunna ses. Denna görs i Stockholm genom Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering där man 

bedömer varje enskild byggnad. För att kunna genomföra denna klassificering erfordras ett underlag i 

form av en byggnadsinventering, den innehåller bl.a. tillkomsttid, byggherre, arkitekt etc. Utöver 

byggnadsinventeringen görs en dokumentation i text och bild av byggnaden på plats. Detta ligger 

sedan underlag till vilken klassificering byggnaden tillges (Stockholm Stadsmuseum , 2015). 

I Stockholms kommun använder man sig utav en typ av färgklassificering som är Stadsmuseets 

arbetsredskap för att peka ut värdefulla byggnader i Stockholm. På andra platser i Sverige kan man 

jobba på andra sätt för att peka ut kulturhistoriska värden. Kulturhistorisk klassificering är ett 

kunskapsunderlag, det talar om i förväg att miljön och/eller byggnaden har kulturhistoriska värden, 

och är en hjälp för museet, fastighetsägaren, förvaltaren mm (Johansson, 2015). För att det skall bli en 

så korrekt bedömning som möjligt utförs denna av en grupp erfarna antikvarier. Det slutgiltiga 

beslutet görs dock av stadsantikvarien. Byggnaderna klassificeras sedan i fyra kategorier med antingen 

färgen blå, grön, gul eller grå. Vilken färg som väljs beror på det kulturhistoriska värdet och hur de 

redovisats på kartor och i register (Stockholm Stadsmuseum , 2015). 

x Bebyggelse som är märkt blå betyder att dess kulturhistoriska värde motsvarar fodringarna för 

byggnadsminnen i kulturminneslagen och är den högsta märkningen.  

x Den näst starkaste märkningen är grön. Grönt innebär att fastigheten har bebyggelse som är 

särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk och miljömässig eller konstnärlig synpunkt. 

x Om fastigheten är markerad med gult är fastighetens bebyggelse av positiv betydelse för 

stadsbilden och/eller av visst kulturhistoriskt värde. 

x En fastighet kan också vara markerad med grått, dock går det ej att hänföra denna typ av 

markering till någon av ovanstående kategorier.  

Utöver färgmarkeringar kan fastigheter markeras med ränder. Detta betyder att bebyggelsen är 

uppförd efter 1960 eller 1990, eller så är fastigheten obebyggd. De olika klassificeringarna gäller 

generellt hela fastigheten inklusive in- och utvändigt i byggnaderna (Stockholm Stadsmuseum , 2015). 
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Figur 3: En betydande del av Stockholms innerstad är markerad som kulturhistoriskt värdefull (Riddarholmen, 2015). 

2.2.2.1 Förändring av byggnaders klassificering över tid 
Klassificeringarna ändras med jämna mellanrum. Dock måste det föreligga klara skäl för att en sådan 

ändring skall komma till stånd. En byggnad kan sedan klassificeringen genomförts ha förvanskats så 

att dess tidigare värde gått förlorat. Ny historisk kunskap kan sätta en byggnad i ett sammanhang som 

inte tidigare framgått och värdet av äldre byggnader som är bevarade blir allt högre desto färre som 

finns kvar (Stockholm Stadsmuseum , 2015).  

2.2.2.2 I Plan- och bygglagen 
Den bebyggelse som är av särskilt kulturhistoriskt värdefull betydelse är som ovan nämnt blå- och 

grönmarkerad. För dessa byggnader är 3 kap 12§ PBL tillämplig och för all bebyggelse är 3 kap 10§ och 

13§ tillämpliga. I dessa lagrum skyddas både interiören och exteriören (Stockholm Stadsmuseum , 

2015). 

10 § Ändringar av en byggnad skall utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag beaktas och 

dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas till 

vara. Lag (1998:805).  

12 § Byggnader, som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller 

konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär, får inte förvanskas. 

Lag (1994:852).  

13 § Byggnaders yttre skall hållas i vårdat skick. Underhållet skall anpassas till byggnadens värde 

från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt samt omgivningens karaktär. 
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Byggnader som avses i 12 § skall underhållas så att deras särart bevaras. Lag (1994:852). 

2.2.2.3 Bygglov och bygganmälan  
Då det önskas att bygga till, bygga nytt eller ändra en byggnads yttre krävs i regel bygglov. Bygglov 

krävs även för väsentligt ändrad användning av byggnad. En bygganmälan är på sin plats då man vill 

göra väsentliga invändiga förändringar. Exempel på sådana förändringar kan vara om rörande 

konstruktioner berörs, planlösning avsevärt påverkas eller vid underhåll av värdefull bebyggelse. 

Oavsett om bygglov krävs för den tänkta åtgärden eller inte gäller alltid kraven i Plan- och bygglagen 

för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse (Stockholm Stadsmuseum , 2015).  

För att på bästa möjliga sätt tillvarata de kulturhistoriska värdena kan man anlita en antikvariskt 

sakkunnig vid ändring av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Stadsbyggnadskontoret kan ställa ett 

sådant krav vid ändring av grön- och blåmarkerade byggnader (Stockholm Stadsmuseum , 2015). 

2.3 Sammanfattning  
Sammanfattningsvis innebär fastighetsförvaltning att fastighetsägaren erbjuder en tjänst till 

hyresgästen där fastighetsägaren måste möta hyresgästens behov och krav. Denna tjänst särskiljer sig 

från övriga typer av tjänster på grund av lägesfixeringen, fastighetens fysiska egenskaper och 

leveransen av servicen.  

Då Stockholms innerstad till stora delar består av ett äldre fastighetsbestånd med ett stort 

kulturhistoriskt arv kan det ställa speciella krav på hur förvaltningen av dessa skall skötas. Dessa krav 

är reglerade genom nationell lagstiftning (PBL) men även på kommunal nivå och kan försvåra 

fastighetsförvaltningen. Detta eftersom lagstiftningen medför regler att förhålla sig till. 
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3. Teoretiska begrepp och hypoteser 
När beslut skall fattas om att t.ex. genomföra en renovering görs en ekonomisk analys för att se vilket 

beslut som är mest rationellt ur ett ekonomiskt perspektiv. Den ekonomiska analysen utgör sedan 

underlag för att välja rätt alternativ. De olika alternativen kan t.ex. vara att riva och bygga nytt, riva 

utan att bygga nytt eller avvakta (Lind, 2014). Således hamnar fastighetsägaren i ett mer utsatt läge om 

denna äger en k-märkt fastighet då denne inte kan ta med alternativ om rivning på samma sätt som de 

som äger en icke k-märkt fastighet.  

När en lönsamhetskalkyl görs undersöker man om en åtgärd som genomförs idag ger positiva effekter i 

framtiden. Detta genom att se om driftnetto kan öka (som tidigare nämnt hyresintäkter minus drift- 

och underhållskostnader) genom att genomföra en åtgärd. Det kan t.ex. handla om att investera i 

åtgärder som på sikt ger lägre energiförbrukning, alltså att det leder till ett framtida högre driftnetto 

(Lind, 2014).  

I detta kapitel redogör vi för varför vi anser att de fem kategorier vi har valt att lyfta fram i rapporten 

är viktiga samt hur vi tror att de kommer påverka fastighetsägaren och dennes lönsamhetskalkyl.  

3.1 Kompetens  
Vi tror att det kan krävas en större kompetens när man äger och förvaltar k-märkta fastigheter då det 

rör sig om ett mer omfattande regelverk att förhålla sig till jämfört med icke k-märkta fastigheter. Det 

kan innebära konsekvenser som ökade kostnader i dels rekryteringskostnader men även löneutgifter 

för fastighetsägaren. Om man behöver ha personal med större kompetens kan det innebära att det tar 

längre tid att rekrytera då utbudet på arbetsmarknaden minskar, och om det finns färre potentiella 

kandidater kan det innebära att lönekravet blir högre.  

Det är alltså viktigt att undersöka om förvaltning av k-märkta fastigheter kräver specialistkompetens 

eftersom att det kan ha negativa konsekvenser på fastighetsägarens utgifter.  

3.2 Drift och underhåll 
Som tidigare nämnt påverkar drift- och underhållskostnader driftnetto. Vi tror att dessa kostnader ter 

sig högre för en k-märkt fastighet i jämförelse med en icke k-märkt. Detta eftersom att husen inte är 

byggda efter moderna standarder och metoder och då de är skyddade av lagstiftning kan man inte 

heller renovera dessa hur man vill. Vi tror att detta kan leda till att det är svårt att uppnå t.ex. optimal 

isolering vilket kan göra att energiförbrukningen blir högre och därmed dyrare.  

Vi tror att begränsningen som k-märkningen medför gör att man inte alltid kan optimera sin fastighet 

för att hålla nere drift- och underhållskostnader vilket påverkar fastighetsägarens driftnetto negativt.  

3.3 Bevarandefrågan  
Hur de olika företagen ser på bevarandet av k-märkta fastigheter anser vi relevant att lyfta fram dels 

för att de är intressant ur en kulturhistorisk synvinkel men också på grund av att bevarandeomsorgen 

leder till svårigheter för förvaltningen. K-märkta byggnader är ofta av äldre karaktär och därmed kan 

de vara byggda med material som inte skulle väljas i samma utsträckning när man bygger idag. Då 
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man ställs inför renoveringar av en k-märkt byggnad så måste den lagstiftningen fastighetens skyddas 

av följas för att fastigheten ska bevaras på rätt sätt. Vi tror att det kan innebära att kostnader vid t.ex. 

renoveringar blir högre då man förmodligen inte kan använda sig av vilka metoder och material som 

helst.  

Vi tror att begränsningen påverkar fastighetsägarens utgifter negativt.  

3.4 Möta lokalhyresgästens krav  
Precis som vad gäller drift och underhåll och bevarandefrågan tror vi att k-märkningen medför en 

begränsning som gör att man inte kan anpassa lokaler precis som man vill då man har lagstiftning att 

förhålla sig till. Lokalhyresgäster är måna om att hitta rätt lokal och vill ha denna anpassad då det är 

en del av tjänsten som fastighetsägaren bistår med.  

Om fastighetsägaren inte kan anpassa lokalen efter hyresgästens önskemål kan det leda till att man 

står med vakanser och förlorar genom detta intäkter i form av förlorade hyresinkomster.  

3.5 Är k-märkningen attraktiv? 
Om k-märkningen i sig medför något som gör en fastighet mer intressant kan det innebär att det 

lockar till sig fler potentiella hyresgäster. Om det finns flera intresserade potentiella hyresgäster kan 

det leda till att hyresnivåerna trissas upp.  

Om k-märkningen anses som attraktiv kan det leda till att fastighetsägaren intäkter påverkas positivt, 

dels genom högre hyresnivåer, genom lägre vakanser och längre kontrakt. 
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4. Metod  

4.1 Metodval 
 Vi har valt att använda oss av en flerfallsstudie, detta eftersom information rörande ämnet är ytterst 

begränsad. Detta genomfördes med intervjuer i hopp om att få tillgång till information som bygger på 

erfarenhet från branschen. Intervjuer möjliggör även en interaktiv kommunikation samt minskar 

risken för missförstånd. Vid utformning av intervjufrågor har fokus legat på att ställa frågor som berör 

våra fem huvudkategorier men även frågor som har känts relevanta vid intervjutillfället har ställts.  

4.2 Intervjuade aktörer 
Företagen vi valt att kontakta är aktörer som förvaltar och har en nära anknytning till förvaltning av k-

märkta fastigheter i Stockholms innerstad.  

För att få tillräckligt med information valde vi att intervjua fyra företag. För att kunna ta reda på hur 

respondenten arbetar med k-märkta fastigheter har den kvalitativa forskningsmetoden varit av störst 

vikt för detta arbete. För att kunna besvara frågeställningen kring hur k-märkta fastigheter förvaltas 

har utvalda personer från branschen intervjuats. Vi har sökt tjänstemän som jobbar nära förvaltning.  

4.3 Urval av respondenter 
För att få en så heterogen grupp som möjligt som tillsammans kan anses representera branschen i 

Stockholm i stort, har urvalet av företag skett stegvis. De företagen vi har intervjuat är alla verksamma 

inom fastighetsbranschen i Stockholm, dock skiljer sig deras åtaganden åt. Dock anser vi att alla de 

intervjuade aktörernas åsikt är av vikt för studien då deras erfarenhet av k-märkta fastigheter i 

Stockholms innerstad är stor. Vissa med inriktning på just fastighetsförvaltning, andra med mer 

tekniska kunskap. Tillsammans skapar de ett starkt underlag.  

4.4 Utformning av intervjuunderlag 
Intervjuerna har främst varit semistrukturella. Med detta menas att det har funnits huvudfrågor som 

varit bestämda på förhand men att följdfrågor som känts aktuella också förekommit. Det har varit av 

vikt att få de intervjuade personerna att utveckla sina resonemang för att få ett mer kvalitativt 

material. Denna metod har dock inte varit möjlig vid en intervju som skett via mail. 

Med utgångspunkt i hur fastighetsförvaltning sker enligt ”boken” har vi utformat frågor där den som 

intervjuats antingen fått avgöra om förvaltning av k-märkta fastigheter sker på samma sätt som för en 

icke märkt fastighet eller om förvaltningen särskiljer sig på något vis, och i så fall hur. Intervjufrågorna 

har i princip varit likadant utformade för varje tillfrågat företag med en viss skillnad då frågorna 

anpassades efter den tillfrågade respondenten profession.  
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4.5 Genomförande av intervjuer 
Intervjuerna har i huvudsak skett på plats men även E-post har använts (företag a). Detta på grund av 

respondentens tidsbrist. Vid intervjuerna på plats skickades frågorna ut i förväg, några dagar innan 

intervjun. Anledningen till detta var för att säkerställa genomtänkta och så korrekta svar som möjligt. 

De intervjuer som skett på plats har spelats in på ljudmedium för att sedan skrivas om till skrift. Detta 

har gjorts för att underlätta bearbetningen av materialet. 

4.6 Beskrivning av intervjuade företag 

4.6.1 Företag a 
Företag a är ett av Sveriges största fastighetsbolag. Företaget äger, utvecklar och förvaltar kontor och 

handelsplatser med fokus på Stockholms innerstad, men har även fastigheter i Stockholms ytterstad. 

De äger och förvaltar själva sina fastigheter. Företagets fastighetsbestånd utgörs av ca 50% k-märkta 

fastigheter. Företag a har som mål att ha en stabil avkastning till sitt moderbolag.  

4.6.2 Företag b 
Företag b är ett fastighetsföretag med uppdrag att äga, rusta upp och förvalta hus med stora 

antikvariska värden i Stockholms stad. Bolaget äger och förvaltar kulturhistoriskt värdefulla 

byggnader. För närvarande omfattar beståndet 225 fastigheter med cirka 400 byggnader, som 

inrymmer 1600 lägenheter och 800 lokaler. Nästintill alla av företag b:s fastigheter är blåmarkerade 

(Person y, 2015).  

4.6.3 Företag c 
Företag c är ett konsultföretag inom samhällsbyggnad. Deras medarbetare skapar lösningar inom 

stadsbyggnad och infrastruktur för en hållbar samhällsutveckling. De sysslar inte med 

fastighetsförvaltning, men gällande k-märkta fastigheter erbjuder företag c tjänster inom 

restaureringar och projekteringar. De följer entreprenaderna under arbetets gång och fungerar som 

tekniska kontrollanter och byggnadsantikvariskt sakkunniga. De bevakar även att man följer lagen vad 

gäller bevarande frågan. Företag c har inget eget fastighetsbestånd utan sysslar enbart med 

konsultering.  

4.6.4 Företag d 
Företag d är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag. De förvaltar och utvecklar egna kommersiella 

fastigheter i Stockholm och Göteborg. De erbjuder butik- och kontorslokaler på attraktiva 

marknadsplatser. Företag d:s kontorshyresgäster är oftast verksamma inom bank och finans, juridik, 

management och IT samt medier och reklam. Merparten av företags d:s fastighetsbestånd är k-märkt 

(Person w, 2015). 

4.7 Källkritik 
Vi har valt att använda oss av artiklar och litteratur som berör ämnet. Vi har både studerat 

internationella och nationella källor, men främst använt oss av svensk litteratur. Detta på grund av att 
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uppsatsen rör just fastighetsmarknaden i Stockholm och att ämnet berörs av svensk lagstiftning. 

Majoriteten av de skriftliga källor vi använt oss av är litteratur från olika universitet i Sverige vilket vi 

anser är pålitligt då dessa granskas innan de publiceras.  Vi har även använt oss av skriftliga källor som 

är publicerade av statliga institutioner som vi betraktar som tillförlitliga.  

Vi utgår ifrån att underlaget vi har samlat in från våra intervjuer speglar hur verkligheten ser ut. Detta 

på grund av att det handlar om stora aktörer på Stockholms fastighetsmarknad som har funnits länge. 

Samtliga företag är kända och får anses som pålitliga. Dock finns det en tendens av företagen att sälja 

in sig själva som attraktiva arbetsgivare, vilket gör att vi måste se över rimligheten i deras svar. Dock 

tror vi inte att detta har påverkat att svaren speglar verkligheten i detta fall.  
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5. Empiri 
I detta kapitel kommer den empiriska bakgrunden att redogöras för, den grundar sig i hur de 

intervjuade företagen förvaltar k-märkta fastigheter och hur företagsrepresentanterna ser på de olika 

frågorna. Skillnader likväl likheter kommer att lyftas fram.  

5.1 Kompetens 
Företag b menar att förvaltningen av k-märkta fastigheter kräver kunskap och ett varsamt 

förhållningssätt hos fastighetsägaren, hyresgästen, konsulten och entreprenören. Projektering och 

genomförande av större reparationer och ombyggnader görs med specialistkompetens och ofta i 

samarbete med stadsmuseet. Företag b betonar vikten av en speciell utbildning och de betonar även 

vikten av att ha olika specialister inom olika områden i företaget. Det gör att man kan man prata och 

stämma av med varandra kontinuerligt, detta är av vikt när det gäller k-märkta fastigheter då det finns 

många regler att förhålla sig till (Person y, 2015). 

Vad gäller arbete som utförs av andra än företag b:s egen personal anlitas bara entreprenörer och 

konsulter som har en väldokumenterad erfarenhet av motsvarande byggnader. Alla nya entreprenörer 

och konsulter informeras särskilt om företag b:s krav. Vid större underhålls- eller ombyggnadsprojekt 

sker mer omfattande genomgångar tillsammans med antikvarisk sakkunskap (Person y, 2015). 

Enligt företag a kräver förvaltningen av k-märkta fastigheter inte direkt en speciell kompetens hos 

personalen. De menar istället att utgångspunkten är att alla fastigheter är unika, vissa kan ha någon 

klassning, andra kan vara tekniskt komplicerade och så vidare. Dock är det viktigt att vara medveten 

om klassningen och vilka konsekvenser som medföljer (Person x, 2015). 

 

Företag d anser liksom företag a att den interna personalen inte behöver ha någon speciell kompetens 

för att arbeta med förvaltning av k-märkta byggnader. De har istället ett nära arbete med en 

antikvariskt sakkunnig konsult som hjälper dem bedöma vad man får och inte får göra. Denna konsult 

går in och gör en bedömning av byggnaden och skriver en rapport om vad som får och inte får göras, 

denna rapport väger sedan tungt vid beslut hos myndigheter. Man förlitar sig mycket på den 

antikvariskt sakkunniga för att ta reda på vad som är acceptabelt och inte (Person w, 2015). 

 

Då företag d anlitar entreprenörer ställer man inte några speciella krav på att dessa ska ha en specifik 

kunskap och erfarenhet vad gäller bevarande av k-märkta byggnader, mer än att de har allmän 

byggkompetens. Men däremot har de ett urval av företag de anlitar flera gångar, detta för att de 

entreprenörerna är medvetna om vad företag d efterfrågar. Det är dock viktigt att hela tiden ha i 

åtanke att man ska vara varsam i hanteringen, om man t.ex. har en gammal kakelugn som måste 

bevaras är det viktigt att betona att man skall vara försiktig då den är kulturhistoriskt värdefull. 

Gällande anlitande av företag som utför exempelvis renoveringar anställs ofta entreprenörer som har 

erfarenhet av liknande åtgärder, detta stämmer även in på företag c. Detta eftersom det inte är alla 
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entreprenörer som kan eller vill ta sig an denna typ av uppdrag då de saknar kompetens. Exempel på 

en sådan åtgärd är fasadarbeten (Person w, 2015; Person z, 2015).  

 

Företag c menar som företag b, att det krävs en högre kompetens hos personalen vid förvaltning av k-

märkta fastigheter. Detta främst gällande material och aktuell lagstiftning. Företag c betonar särskilt 

att en speciell utbildning är angelägen. För att ha en lyckad verksamhet kring ägandet av k-märkta 

fastigheter är rätt kunskap väldigt viktigt, både hos fastighetsägaren och de konsulter man anlitar 

(Person z, 2015).  

 

5.2 Drift och underhåll 
I förvaltningen av företag b:s fastigheter förenas den långsiktiga vården med en anpassning till 

hyresgästernas önskemål samt skötsel och löpande underhåll. Det är i den löpande verksamheten med 

de mindre åtgärderna som är av betydelse för en byggnads långsiktiga värde. Alla små reparationer 

och åtgärder utförs därför gediget och med hänsyn till byggnadens särart. Underhållsåtgärder vidtas i 

regel först när de är tekniskt nödvändiga. Det är varken ekonomiskt eller resursmässigt försvarbart att 

göra byten i förtid av endast estetiska skäl. I regel väntar man alltså tills något gått sönder men 

eftersom man även har affärsmässiga lokaler förkommer det att man går ifrån denna oskrivna regel 

och gör små åtgärder, t.ex. putsar upp gatufasaden. Underhållsarbeten görs i linje med fastighetens 

förutsättningar och traditionella material är i regel bättre långsiktigt. T.ex. är det dyrare att putsa om 

en fasad med kalkputs men och andra sidan håller den sig fin rätt så länge (Person y, 2015). 

I snitt är företag b:s fastigheter små och det blir då mycket fasad, tak och väggar utslaget på en lokal 

och på grund av detta kan totalkostnaden för drift och underhåll bli dyrare då det blir en större 

energiförbrukning per lägenhet. Företag b ger som exempel att en äldre byggnad t.ex. kan ha sex 

lägenheter medan en modern byggnad kan inrymma 160. På företag b har men genom att ha rätt 

person på rätt plats ändå lyckats hålla kostnaderna på en normal nivå (Person y, 2015). 

Företag a menar även dem att drift- och underhållskostnader för kulturhistoriskt värdefulla byggnader 

kan bli dyrare. Detta eftersom vissa åtgärder är mer kostsamma då klassningen tas i beaktande och 

valfriheten kring metod därför är begränsad. Energin kan påverkas då exempelvis fasader är en del i 

arbetet med att hålla nere energiförbrukningen och restriktioner kan finnas för en specifik fastighet 

(Person x, 2015).  

 

Företag d säger att totalkostnaden för drift och underhåll inte direkt är högre för k-märkta fastigheter. 

T.ex. kan man inte säga att kostnader för skötsel är högre. Men och andra sidan är det klart att äldre 

hus oftast inte är lika bra isolerade och kräver därför mer energi än vad moderna hus gör. Det är även 

problematiskt att ändra/förbättra isolering i gamla hus. Om ett hus är byggt i tegel är det inte så 

mycket som kan göras åt fasaden, då får man se till andra lösningar, t.ex. byta till tätare fönsterglas. På 

grund av dessa saker kan totalkostnaden för drift och underhåll bli dyrare, men detta behöver inte 

bero på att byggnaden är k-märkt, utan att den är av äldre karaktär (Person w, 2015).  
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Företag c menar generellt att totalkostnaden för drift- och underhåll är högre. Dock beror det mycket 

på vilken typ av fastighet det rör sig om. Fastigheten kan t.ex. vara väldigt yt-ineffektiv, det kan vara 

att mycket yta går åt till trapphus och trappuppgångar när det är en gammal byggnad. Det kan också 

vara mer komplicerat vad gäller material och hantverk och detta kan leda till en högre kostnad (Person 

z, 2015).  

 

5.3 Bevarandefrågan 
Lokaler i k-märkta fastigheter har ofta stora kulturhistoriska värden. Det kan vara värdefulla detaljer, 

men även lokalens utformning i stort kan vara värdefull att bevara. Byggnadens och lokalens fysiska 

och kulturhistoriska förutsättningar avgör vilka åtgärder som kan utföras.  

5.3.1 Lagstiftning och krav 
Enligt företag b måste man acceptera att varje tid sätter sina spår. Moderna krav tillgodoses i den mån 

det är möjligt men underordnas byggnadens förutsättningar så att oersättliga värden inte förstörs. Det 

är komplicerade bedömningar som ofta diskuteras inom företag b. I bedömningarna måste man även 

ta med hur samhällets krav skall mötas. Exempel på sådana är krav på ljudisolering och ventilation. I 

stort sett gäller samma krav för alla fastigheter, oavsett ålder. Företag b strävar efter att möta 

samhällets krav, men på grund av bevarandekravet är detta inte alltid möjligt. Då får man hitta en 

kompromiss. Den grundläggande utgångspunkten är att inte några åtgärder utförs som står i strid med 

bevarandekravet. Företag c berättar t.ex. om en 5 vånings byggnad som idag saknar hiss trots att man 

från början krävde det. Liknande frågor är ofta återkommande och det kan vara mycket komplicerat. 

Företag c menar här, precis som företag b, att man i vissa fall slipper dessa anpassningar om 

byggnaden har ett starkt kulturskydd (Person z, 2015).  

Företag d menar att äldre fastigheter har bland annat sämre ljudreduktion än nyare fastigheter vilket 

leder till att bullernivåer kan bli högre. Här är man något begränsad men genom att jobba med många 

mindre lösningar som att t.ex. byta fönster till bättre glas kan man komma långt. Företag d upplever 

inte att det är någon större svårighet att möta samhällets krav (Person w, 2015).  

Många av företag b:s fastigheter bygger på självventilering och nya tätade fönster gör dels att man får 

ner bullernivåer, men det strider mot självventileringen huset är byggd för att använda. Det gör att det 

inte kommer in tillräckligt med luft. Detta kan vara skadligt för fastigheten. Därför kan man ibland få 

frångå kraven samhället ställer (Person y, 2015).  

5.3.2 Processer och byggnadens färgmarkering 
Processerna för bygglov och bygganmälan är i regel längre för k-märkta fastigheter. Det är inte helt 

ovanligt att man får avslag på tilltänkt renovering eller åtgärd, berättar företag a (Person x, 2015). 

Företag c berättar att man ofta måste ta in en antikvarisk sakkunnig, särskilt om fastighetsägaren inte 

är medveten om att det krävs en speciell process, då blir det stopp i maskineriet, och processen blir 

utdragen (Person z, 2015).  



20 
 

Företag a menar att olika färgmarkeringar på fastigheterna både kan ses som positivt och negativt. 

Negativt i den mening att det är mer regler att förhålla sig till men positivt då det framgår klart och 

tydligt vad man skall förhålla sig till. De menar att det nog jämnar ut sig i slutändan (Person x, 2015). 

 

Företag c menar att det är ganska klart och tydligt vad skillnaderna är mellan de olika 

färgmarkeringarna, dock är gränserna gällande vad som får utföras och inte en aning glidande och det 

är här man kan stöta på svårigheter (Person z, 2015). 

Företag b och företag d upplever inte att det tar längre tid att få igenom bygglovsansökningar, så länge 

man från början har rätt underlag och har tagit hjälp av en antikvarisk expert och har ett utlåtande 

från denna. Bygglovsansökan kommer att behandlas som vilken ansökan som helst.  Ibland kan det 

vara så att Stadsmuseet behöver bli inblandade i processen och då kan det ta lite längre tid, men det är 

endast i undantagsfall (Person y, 2015) (Person w, 2015). Företag d märker inte av någon skillnad i de 

olika färgmarkeringarna i sitt dagliga arbete. Vad gäller de olika reglerna kopplade till 

färgmarkeringarna tar de hjälp av de antikvariskt sakkunniga konsulterna de anlitar (Person w, 2015).  

Företag b har samma förhållningssätt till en fastighet oavsett färgmarkering (Person y, 2015).  

 

5.3.3 Val av metod och material 
Företag b menar att det är i den dagliga verksamheten med de ofta återkommande åtgärderna, det vill 

säga driften, som det är av särskilt stor betydelse att arbeta aktivt med byggnadsvård. Goda lösningar 

bevaras oberoende när de skapats. Vad som är bevarandevärt avgörs från fall till fall och i samråd med 

antikvarisk sakkunskap, som tidigare nämnt. Inredningar från senare årtionden kan vara omtvistade 

eftersom man idag inte skulle utforma dem som de gjordes då. Även här tar man dock hänsyn till den 

tidens val. Om det är tekniskt och ekonomiskt lämpligt kan en förändring av material och 

inredningsdetaljer göras om de stämmer överens med byggnadens grundkaraktär. De åtgärder som 

görs utförs med minsta möjliga ingrepp. När nya material och installationer tillförs är utgångspunkten 

att man tar hänsyn till husets kulturhistoriska och tekniska förutsättningar (Person y, 2015).  

Vid reparationer och underhåll är det bara det som är skadat eller skulle kunna förorsaka framtida 

skada som elimineras. Ursprungligt material behålls i det längsta. Framförallt gäller det att inte skada 

det som inte går att ersätta. Valda lösningar ska också vara reparerbara. Exempel på åtgärder är: 

Enstaka takplåtar byts i stället för att lägga ett helt nytt tak. Ett fönster som är rötskadat lagas istället 

för att bytas ut. För att förbättra ventilation och få in luft används hellre textillister än att nya ventiler 

sätts upp i fönsterkarmen. I samband med ombyggnader och renoveringar behålls alla de 

byggnadsdetaljer som bedöms vara värdefulla. Platsbyggda original bevaras, medan större flexibilitet 

finns för modernare inredning. En utgångspunkt är att det som är av god kvalitet skall behållas 

(Person y, 2015).  

Företag b har ett långsiktigt perspektiv och kunskap om äldre byggnadsteknik. Vid åtgärder som 

påverkar byggnadernas konstruktioner, ventilation, värmekomfort etc. uppmärksammas särskilt att 
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materialval och arbetsmetoder anpassas så att man inte skadar byggnaden. En lösning som kan verka 

okomplicerad idag kan leda till att huset skadas i framtiden. Byggnader kan skadas eller helt förstöras 

genom olämpliga tekniska lösningar och fel materialval. (Person y, 2015). 

Företag b:s byggnader är ursprungligen byggda med traditionella material - trä, tegel, kalkbruk och 

kalkputs, järnsmide mm. Många ombyggnader och reparationer har tillfört byggnaderna nya material, 

ibland på ett inte optimalt sätt. Vid reparationer och underhåll utgår man från att de traditionella 

materialen skall användas. Andra material kan ibland komma till användning beroende på 

omständigheterna. Traditionella material har fördelar, både av kulturhistoriska skäl och för att 

materialen har goda egenskaper. De är hållbara och åldras dessutom vackert (Person y, 2015). Företag 

c håller här linje med företag b (Person z, 2015). 

I motsats till företag b menar företag a att åtgärder utförs när så krävs, beroende på livslängden, men 

även då det finns en uppsida rent affärsmässigt. Gällande användandet av gamla metoder vid 

renovering/underhållsarbeten används inte gamla metoder (Person x, 2015). 

 

Företag d säger att de till viss del använder gamla metoder och material när de genomför renoveringar, 

och detta för att bevara fastigheten på bästa sätt. Genom att använda sig av äldre material så kan man 

återställa renoveringsobjektet så likt originalet som möjligt. Företag d menar att det kan bli dyrare 

renoveringskostnader på grund av detta men att det ofta inte blir dyrare i längden då man jobbar med 

kvalité som håller länge. Säg att det kan handla om att renovera en gammal stjärnparkett, då kostar 

det betydligt mer att lägga en ny stjärnparkett i samma material som det ursprungliga golvet än om 

man istället skulle lägga in ett lamellgolv, men skillnaden är att stjärnparketten håller i 40-50 år 

medan ett lamellgolv skulle behöva bytas ut efter kanske 10 år. De högre investeringskostnaderna får 

man alltså igen genom att man jobbar med god kvalité och hållbara och gedigna material (Person w, 

2015).  

 

5.4 Möta lokalhyresgästens behov  
Företag b:s lokalhyresgäster har ofta ekonomiskt ansvar för det inre underhållet av sin lokal. 

Anledningen är främst lokalhyresgästens behov av specialanpassning av inredning och ytskikt för att 

passa olika verksamheter. Företag b utgår från att lokalerna skall fungera för det de är avsedda, men 

på samma gång skall alla åtgärder ske med respekt för byggnadens karaktär och förutsättningar. I 

varje situation bedöms vilket problem det är som ska lösas eller vad det är en hyresgäst efterfrågar. En 

efterfrågad lösning kan vara ett av fler möjliga alternativ. Den lösning som innebär minsta ingrepp 

väljs. Åtgärder eller installationer som kan skada husen görs inte. Här som i alla andra sammanhang 

ger husets byggnadshistoria utgångspunkten. I en byggnad som byggts om och till i olika perioder 

finns större frihet till förändringar än i en byggnad som är mer eller mindre oförändrad sedan den 

byggdes. Att vara tydlig från början med att hyresgästen får hyra på husets förutsättningar är viktigt. 

Huset ska stå i flera hundra år medan hyresgästen kanske skall hyra i 10 år, och det motiverar inte 

stora förändringar. Om företag b känner att en hyresgäst inte är rätt för lokalen avvaktar de hellre och 
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låter lokalen stå tom för en affärsverksamhet som passar i fastigheten, bevarandet går alltid först 

(Person y, 2015). 

Enligt företag a är det viktigt att man som hyresvärd redan i inledningsskedet förklarar för hyresgästen 

vilka förutsättningar som finns och vad man måste förhålla sig till vid hyresgästanpassningen. Om 

fastigheten har vissa förutsättningar så gäller dessa, det som sedan finns kvar att diskutera får man då 

diskutera kring (Person x, 2015). 

 

Enligt företag c är det svårare att uppfylla hyresgästens önskemål när det handlar om k-märkta 

fastigheter jämfört med en vanlig fastighet. De problem som uppstår får man antingen lösa genom att 

hitta en alternativ praktisk lösning eller att man resonerar med kunden vad denna verkligen behöver. 

Oftast hittar man en lösning som tillfredsställer hyresgästens behov, även om det inte var den lösning 

hyresgästen hade tänkt sig från början. Det önskvärda vore att företag tar reda på vad som går att göra 

med fastigheten innan man köper den, då det är relativt vanligt att företag köper med intentioner som 

sedan inte går att genomföra. Ett exempel är om man köper en fastighet med planen att bygga om det 

till ett hotell, vilket innebär att man måste bygga om hela fastigheten för att få in ett badrum till varje 

hotellrum, detta är ett enormt ingrepp som oftast inte passar sig för en k-märkt byggnad (Person z, 

2015). 

Företag d menar att hyresgästanpassningar för det mesta flyter på utan problem. Ibland stöter man på 

vissa begräsningar, just för att vissa åtgärder hyresgästen önskar inte går att utföra då det är en 

kulturhistoriskt värdefull byggnad. Detta är dock inget som ofta är direkt avgörande för hyresgästen 

utan handlar om mindre justeringar, i slutändan hittar man en lösning (Person w, 2015). 

5.5 Är k-märkning attraktivt? 
Företag c menar att folk i allmänhet tycker att en byggnad med kulturhistoriska värden är intressant 

och spännande vilket också gör den mer attraktiv. Genom att man på grund av detta kan locka fler 

hyresgäster tror företag c att det kan leda till att man kan ta högre hyra för den typen av fastighet. 

Dock ser de inget samband i att en högre färgmarkering skulle leda till en högre hyra, utan det är mer 

de historiska värdena som leder till att fastigheten är mer attraktiv och därmed högre hyra. Företag c 

menar att även om en k-märkt byggnad kan leda till högre hyra så kan det vara en nackdel att äga 

denna typ av fastighet om man driver affärsmässig verksamhet. Ett exempel på det är att man inte 

alltid kan ta in den hyresgäst man vill (Person z, 2015).  

 

Företag a stämmer inte in i detta, utan tycker snarare tvärtom, det vill säga att man som hyresgäst inte 

väljer att hyra in sig i denna typ av fastighet då flexibiliteten är sämre (Person x, 2015). 

 

Företag d märker till viss del att deras hyresgäster efterfrågar k-märkning. Man vill ofta ha sin 

verksamhet i en äldre byggnad som anses som vacker, ligger centralt och har moderna funktioner. 

Även om dessa faktorer inte direkt kan kopplas till själva k-märkningen menar företag d att 

hyresgäster uppskattar att det finns en historia i huset. De menar att hyran generellt ligger på en högre 

nivå för dessa typer av byggnader men att det mer beror på attraktiva lägen, vackra byggnader och k-
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lokaler än k-märkningen i sig. Företag d tror varken man har en nackdel eller en fördel på marknaden 

om man har ett stort bestånd av k-märkta fastigheter. Det är inget en hyresgäst märker av (Person w, 

2015). 

Företag b menar att ett fastighetsbestånd med k-märkta fastigheter utgör en fördel på marknaden. 

Äldre fastigheter har ofta mer känsla och en själ. De inger ett annat lugn (Person y, 2015). 

5.6 Sammanfattning  
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att k-märkta fastigheter är speciella och att det är viktigt att 

jobba för att behålla byggnadens karaktär då samtliga intervjuade aktörer instämmer i detta. Samtliga 

företag var även överens om att det är svårare att hyresgästanpassa en k-märkt byggnad och att det där 

är viktigt att hålla en dialog med hyresgästen om vad som är möjligt och inte, och att man gör det 

redan i inledningsstadiet.  

Det finns dock några områden där svaren skiljer sig mellan företagen, b.la. att förvaltning av k-märkt 

skulle kräva att ens personal besitter specialistkompetens, vilket majoriteten av de intervjuade 

aktörerna menar, men företag a menar att det handlar mer om att förstå att varje fastighet är unik. 

Svaren skiljer sig också åt vad gäller om man ska begränsa underhålls- och reparationsarbete till när 

det verkligen behövs eller av estetiska skäl. Vi har även fått olika svar vad gäller om k-märkta 

fastigheter kan ge möjlighet att ta ut högre hyra jämfört med vanliga fastigheter.  

För att äga och förvalta k-märkta fastigheter är rätt kunskap viktigt, både hos ägaren och de konsulter 

man anlitar.  
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6. Analys 

6.1 Analys av de intervjuade aktörerna  
Vi kan konstatera att företags a:s synpunkter skiljer sig mest åt från resterande företag. Detta tror vi 

beror på att personen vi intervjuade är fastighetschef för en av fastighet som är byggd på 1960-talet, 

vilken visserligen är blåmärkt men en relativt modern fastighet. Om vi ser till företag a:s övriga 

bestånd är majoriteten moderna fastigheter där man inte behöver ta samma hänsyn till bevarande. De 

andra företagen har ett betydligt äldre fastighetsbestånd vilket gör att de troligtvis har en annan 

erfarenhet.  

6.2 Analys av studien 

6.2.1 Kompetens 
Utifrån vårt urval ser vi att det är viktigt med rätt kompetens vid renoveringar och underhållsarbeten 

men det förekommer delade åsikter om det räcker med att ta in kompetens utifrån eller om den också 

bör finnas hos den egna personalen.  

Här kan vi konstatera att två företag av urvalet, företag a och företag d, inte känner att det är lika 

viktigt att ha kompetensen internt som företag b och företag c menar. Detta tror vi beror på att företag 

a och företag d äger sina fastigheter i ett annat syfte. Företag d som börsnoterat företag strävar efter att 

kunna ge utdelningen, medan företag a äger i syfte att generera avkastning till moderbolaget. Företag b 

däremot äger, förvaltar och bevarar sitt fastighetsbestånd på uppdrag av staten och företag c strävar 

visserligen efter avkastning, men inom detta område är deras uppgift att bistå med kompetens inom 

antikvarisk byggnadsvård. Vi tror att skillnaden ligger i just det, att man beroende på affärsidé väljer 

hur man vill ta in kompetensen. Hos företag a och företag d låter man den interna personalen fokusera 

på själv affären och tar in personal som har stor kompetens inom just det området, detta då det är 

möjligt att ta in antikvarisk hjälp utifrån. Vad gäller företag c och företag b fokuserar man mer på 

byggnadens bevarande. Vi tror också att företag c utifrån sin ställning objektivt ser brister hos företag 

som saknar denna kompetens internt. Dock tror vi också att företag c:s svar färgas av att de är 

konsulthjälpen man tar in när man behöver specialisthjälp, vilket gör det naturligt att de lyfter fram 

sin kompetens som extra viktigt. Företag b:s uppdrag är att bevara Stockholms kulturarv i fastigheter 

och därmed läggs större fokus på bevarandet än att driva in stora vinster.  

Vi tror att specialistkompetens är väldigt viktigt vid bevarandet av k-märkta fastigheter. Detta för att 

bevara på ett sätt som är i linje med lagstiftning och byggnadens förutsättningar. Dock kan 

kompetensen hämtas både internt och externt, något som får anpassas efter vilket mål företaget har. 

Detta oberoende om företaget har k-märkta fastigheter som en del av kärnverksamheten eller bara 

råkar ha k-märkta fastigheter i sin fastighetsportfölj. Vi tror att alla dessa typer av verksamheter som 

vårt urval representerar är viktiga för att bevara stadens kulturarv. Dels ett statsägt företag likt företag 

b som värnar om att bevara stadens äldre byggnader men också företag a och företag d som visar att 

man kan bedriva verksamhet likt vilket annat fastighetsbolag som helst utan att själva k-märkningen 

utgör en stor del av verksamheten eller ett större hinder. 
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Med utgångspunkt i svaren från urvalet tror vi dock att det kan vara en fördel att ha kompetensen 

internt. Detta på grund av att beslutsvägarna blir kortare vilket gör att man vinner mer tid.  

6.2.2 Drift och underhåll 
Samtliga intervjuade aktörer menar att totalkostnaden för drift och underhåll kan vara högre för en k-

märkt fastighet jämfört med en icke k-märkt. Detta beror främst på att isoleringen är sämre i en äldre 

byggnad vilket leder till ökade energikostnader och att ytorna i en äldre byggnad är ineffektiva. Om 

byggnaden är yt-ineffektiv med t.ex. mycket trapphus kan det leda till att fastigheten består av många 

kvadratmeter som inte genererar intäkter och därmed blir en kostnad. Det finns mycket att göra i en 

gammal fastighet för att energieffektivisera och det är generellt det största hindret för denna typ av 

fastigheter. 

Vi förmodar att drift och underhållskostnader generellt sett är högre på grund av att det oftast rör sig 

om ett äldre bestånd men även på grund av märkningen, som gör att man inte kan ta till vilka 

lösningar, metoder och material som helst. Dock tror vi att man kan reducera kostnaderna genom att 

ta till små och välgenomtänkta åtgärder. 

Eftersom att man använder gedigna material som ska hålla långsiktigt så kommer driftnettot 

förmodligen att påverkas negativt det året man utför åtgärderna. Men då man använder sig av material 

som ska hålla långsiktigt kommer dessa åtgärder inte återkomma regelbundet vilket kommer leda till 

att driftnetto kommer te sig högre resterande år, vilket kommer ge ett högre driftnetto på sikt.  

6.2.3 Bevarandefrågan 
Enligt vårt urval är det i vissa fall svårt att möta samhällets krav då man har bevarandekravet att ta 

hänsyn till. Dock utgör det inget större hinder då myndigheter kan ha överseende med att man inte 

kan göra en viss åtgärd eftersom den då kan förvanska byggnaden. Att bevara fastigheten går alltid 

först. 

Vi kan konstatera att de intervjuade företagen i stor utsträckning använder gamla metoder och 

material när man renoverar och utför underhållsarbete på k-märkta fastigheter. Detta leder ofta till 

högre kostnader för materialet. Då man väljer att arbeta med äldre material som ofta är gedigna är 

dessa ofta av bättre kvalité och har en längre livslängd vilket gör att det inte alltid behöver bli dyrare i 

på lång sikt. Vi tror att det är viktigt att använda gamla material och metoder dels för att det är 

ekonomiskt försvarbart då det är hållbara men också för att det är en viktig del av bevarandet av en 

kulturhistorisk värdefull byggnad. 

Färgmarkeringarna medför mycket regler att förhålla sig till, men samtidigt tror vi att det då blir 

tydligare vad man får och inte får göra. Att en fastighet har den högsta färgmarkeringen kan alltså 

innebära att man får begränsat med ingrepp, men att ha mycket regler kan också fungera som bra 

handledning.  

Vi kan konstatera att de tillfrågade företagen ser olika på hur lätt eller svårt det är att få bygglov. Vi 

tror att detta beror på att företagen har olika mycket erfarenhet av dessa processer, samt olika 

utarbetade rutiner gällande dessa ansökningar. Om man tar fram alla underlag i förväg samt anlitar en 
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antikvariskt sakkunnig så bör processen i de flesta fall behandlas med samma handläggningstid som 

vilken ansökan som helst.  

Viktigast när man förvaltar och underhåller fastigheter är att ha en förståelse för att varje fastighet är 

unik.  

6.2.4 Möta lokalhyresgästens behov 

Enligt de tillfrågade företagen kan man stöta på svårigheter när man skall hyresgästanpassa men oftast 

går problemen att lösa. Genom att ha en dialog med hyresgästen i ett tidigt skede förhindrar man 

missförstånd. Genom att få hyresgästen att förstå varför bevarandet är viktigt kan man ofta komma 

fram till en kompromiss som passar båda parter. Ibland kan begränsningarna i hyresgästanpassningen 

leda till att man inte kan ta in en viss hyresgäst. Men generellt sett ska antalet potentiella hyresgäster 

inte minska om man från början är tydliga med vilka förutsättningar som finns.  

6.2.5 Är k-märkningen attraktiv? 
Vi tror hyresnivåerna inte har en direkt koppling till k-märkning. Det kan dock göra en fastighet mer 

intressant om den har en lång historia bakom sig. Då en byggnad är intressant, både genom utseende 

och kulturhistoriska värden, kan man locka fler potentiella hyresgäster vilket i sin tur kan leda till att 

hyran trissas upp. Dock tror vi utifrån svaren att detta inte beror på k-märkningen utan på fastighetens 

egna unika egenskaper.  

Ofta efterfrågar hyresgästen egenskaper som centralt läge, attraktiva adresser osv. Detta är ofta 

representativa egenskaper hos k-märkta byggnader i Stockholms innerstad. Dock är det inget måste 

att en k-märkt byggnad innehar just dessa egenskaper, utan handlar mer om ett sammanträffande. 

Alltså kan man säga att k-märkningen i sig inte medför mervärde för hyresgästen, men egenskaper 

som k-märkta byggnader ofta har ger mervärde.  

Vad gäller om k-märkningen ger ett mervärde för förvaltaren konstaterar vi att det råder delade 

meningar om detta. Vi tror att detta är högst individuellt och vi uppfattar att svaren beror på vilken 

relation de intervjuade personerna har till k-märkta fastigheter och vilket personligt intresse som 

ligger bakom.  
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7. Slutsats och förslag till vidare forskning 
Hyresgästens behov kommer inte se annorlunda ut vare sig det gäller en k-märkt kontra icke k-märkt 

fastighet. En hyresgäst som ska hyra in sig i kontorslokaler kommer att efterfråga en attraktiv 

arbetsmiljö vilket omfattar flera olika kriterier. Den kommer vilja ha sin verksamhet på rätt läge, 

efterfråga lokaler som är moderna och har moderna funktioner och installationer och att lokalen är 

anpassad efter företagskulturen.  

Något som hyresgästen inte kommer att efterfråga är just själva k-märkningen, men många 

egenskaper som en hyresgäst efterfrågar återfinns ofta just i k-märkta fastigheter. Då vi har fokuserat 

på Stockholms innerstad kommer läget i princip alltid vara attraktivt. En k-märkt byggnad är ofta en 

äldre byggnad och det anses attraktivt att sitta i vackra gamla byggnader där man kan kombinera det 

gamla med det nya och moderna. Dessutom är det alltid uppskattat när en byggnad har en historia. Vi 

kan på grund av detta anta att en viss betalningsvilja finns och att hyresintäkterna därmed kommer 

påverkas positivt. Ser vi till områden utanför Stockholm tror vi att det kan ha samma effekter på 

betalningsvilja och hyresintäkter, så länge fastigheten är attraktivt belägen. 

Hyresgästen kommer i största mån inte heller att märka av k-märkningen. Det kan komma på tal i 

inledningsstadiet då det kan förekomma hinder vid hyresgästanpassningen men när hyresgästen väl 

sitter i lokalerna kommer k-märkningen och det den omfattas av inte at beröra hyresgästen.  

När fastighetsbolagen som äger k-märkta fastigheter ska ta in en ny hyresgäst ligger svårigheten i att 

anpassa lokalerna efter hyresgästens krav. Eftersom k-märkta fastigheter omfattas av 

skyddslagstiftning kommer man inte att kunna förändra och anpassa lokalerna efter hyresgästens krav 

i samma utsträckning som hos en icke märkt fastighet. Samtidigt kommer hyresgästen att ställa 

samma krav oavsett vilken fastighet det gäller, då deras enda syfte är att hitta lokaler som underlättar 

deras verksamhet. Studien visar på att detta kan leda till att potentiella hyresgäster kan bli färre, men 

inte i den utsträckningen att det kommer påverka hyresintäkterna och vakanserna.  

Att göra en äldre fastighet modern med alla installationer som det moderna samhället kräver är alltså 

det som är utmaningen. Grundläggande funktioner ska uppfyllas så som att ventilation och avlopp 

fungerar samtidigt som internet och liknande fungerar felfritt. En annan utmaning som kan finnas hos 

äldre k-märkta byggnader är att planlösningen inte alltid är optimal och att ytan användes väldigt 

ineffektivt.  

För att möta dessa problem krävs det att man tänker utanför boxen och hittar kreativa lösningar. För 

att göra detta på bästa sett så tror vi att det ställer särskilda krav på kompetens, och det i varje led. 

Kunskap behövs hos allt från VD, förvaltaren till entreprenader. Om fastighetsägaren är medveten om 

vilka specifika förutsättningar en k-märkt byggnad har så kommer den förmodligen även ha 

kunskapen om att det är viktigt att ta experthjälp redan i ett tidigt stadie vid t.ex. ombyggnationer. I 

sin tur är det viktigt att man tar in rätt entreprenader som har kunskap och erfarenhet om hur man 

behandlar just k-märkta fastigheter. Om dessa steg är uppfyllda så tror vi att det inte föreligger någon 

större svårighet att äga och förvalta en k-märkt fastighet jämfört med en icke k-märkt. Vi tror att det är 

först om det inte finns kunskap om hur man ska behandla denna typ av fastighet som man kan stöta på 
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hinder på vägen som är utöver vad man skulle stöta på med en icke k-märkt fastighet som kan kosta 

både extra tid och pengar. Vidare tror vi att det är fördelaktigt för fastighetsägaren att ha 

specialistkompetens internt i företaget. Även om kunskapen går att hämta externt kan det leda till 

högre kostnader då fastighetsägaren hamnar i en sämre förhandlingsposition. Detta eftersom att 

företag som erbjuder konsulttjänster inom området vet hur viktigt det är att ta in kompetensen och det 

i rätt läge, vilket ger dem möjligheten att ta mer betalt. Väljer man att ha kompetensen externt kan det 

alltså göra att fastighetsägaren hamnar i ett mer utsatt läge. 

Så med insikt om att varje fastighet är unik och vilken lagstiftning som aktuell fastighet omfattas av 

samt se till att ta in rätt kompetens så borde det inte vara någon större svårighet att värna om 

fastigheten samtidigt som man möter hyresgästernas krav.  

Hypotesen för denna studie löd ”förvaltning av k-märkta fastigheter skiljer sig mot icke märkta”. Vi 

kan konstatera att hypotesen till viss del har stöd i studien, men inte i den utsträckning vi trodde. En 

del hinder finns men med kreativa lösningar kan man komma förbi dem. Vidare trodde vi att 

lokalhyresgäster skulle påverkas av märkningen i högre grad än vad de faktiskt gör. Även här har de 

visats sig att man kan lösa det mesta en lokalhyresgäst efterfrågar. 

För att få en djupare förståelse anser vi att man skulle behöva analysera kostnader för drift och 

underhåll och dess skillnader mellan k-märkta respektive icke k-märkta fastigheter mer utförligt än 

vad som gjorts i denna undersökning.  Detta för att få en djupare förståelse för hur driftnetto påverkas 

och hur direktavkastning skiljer sig från icke k-märkta fastigheter.  
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1 – Intervjuunderlag företag 
Hur ser ert fastighetsbestånd ut? Hur många k-märkta respektive icke k-märkta fastigheter? 

Kräver fastighetsförvaltning av k-märkta fastigheter en speciell kompetens hos personalen? Högre 
krav vid rekrytering? 

Ställer ni extra höga krav på de ni anlitar för att göra underhållsarbete, renoveringar etc? 

Totalkostnaden för drift och underhåll, föreligger det någon skillnad för k-märkta och vad beror i 
sådana fall detta på? Mediaförsörjning? Energiförbrukning? Tillsyn? Skötsel? Förväntat underhåll? 

Begränsar ni underhåll och dylikt till då det krävs pga. tekniska skäl eller gör ni det då det är estetiskt 
försvarbart? 

Använder ni er av gamla metoder och material vid renoveringar/underhållsarbete? Leder det i sådana 
fall till en högre kostnad? 

Bygglov och bygganmälan – tar dessa processer längre tid för k-märkta fastigheter? 

Är det av vikt att ha koll på vilken färgmarkering fastigheten är tilldelad för förvaltning av den? Är det 
således en markant skillnad på att t.ex. förvalta en gul kontra blå markerad fastighet? 

Märker ni av att era hyresgäster efterfrågar just k-märkta fastigheter? För de flesta är det ett mervärde 
att bo i ett kulturhus även om standard och lägenhetslösningar inte i alla avseenden överensstämmer 
med dagens lösningar. Anser Ni att detta även stämmer in på lokalhyresgäster? 

Vid hyresgästanpassningar, är det svårt att uppfylla deras önskemål? Strider önskemålen mot vad ni 
har möjlighet att göra? Hur löser ni detta? 

Påverkas hyran pga. märkning och hur står den sig i sådana fall till marknadshyra? 

9.2 Bilaga 2 – Stadsmuseet intervju  
Kan en byggnad tilldelas antingen en färg eller en bokstav?  

Är det bara Stockholm som använder sig utav detta färgsystem? 

 


