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Sammanfattning 
 
 
Uppsatsens titel: Koncernnytta under förhandling - 

Prissättningsmetoder för hyresnivåer mellan statliga 
enheter  

 
Seminariedatum: 2006-01-18 
 
Ämne/kurs: FEK 591 Magisterseminarium, 10 poäng 
 
Författare: Jonas Fjertorp 
 Andreas Lindqvist 
 
Handledare: Ola Mattisson 
   
Fem nyckelord: Ekonomistyrning, förhandling, hyror, internprissättning, 

offentliga bolag  
 
Syfte:  Att belysa konsekvenser ur ett koncernperspektiv vid 

tillämpning av kostnadsmetoden, jämfört med dagens 
marknadsmetod, för bestämning av hyresnivåer mellan 
statliga fastighetsförvaltare och statliga hyresgäster.  

 
Metod: En teoretisk referensram har tagits fram för att kunna 

appliceras på empirin. Således har en deduktiv ansats 
använts. Undersökningsmetoden bygger på både 
kvantitativ data från intern- och externredovisning liksom 
kvalitativ data, som tagits fram genom dokumentstudier 
och intervjuer. 

 
Teoretiskt perspektiv: Kostnadsmetoden har två distinkta delar. Dels en 

kvantitativ beräkningsmodell som bygger på 
Ändamålsfastighetskommitténs betänkande, SOU 2004:28, 
om hyressättningsmetoder och dels en kvalitativ modell för 
att kunna beskriva och analysera förhandlingsmomentet. 
Dessa två delar bildar en analysmodell.  

 
Empiri: Akademiska Hus AB, Chalmersfastigheter AB, Lunds 

universitet och Statens fastighetsverk 
 
Resultat: Användning av kostnadsmetoden får olika effekter på 

befintliga hyresnivåer. Vissa fastigheter skulle få sin hyra 
sänkt betydligt, medan andra skulle få en höjd 
hyreskostnad. Några av kostnadsmetodens kritiska faktorer 
är att den kräver stora resurser för förhandling, medias roll, 
incitamenten minskar och strävan efter en rättvis metod. Det går 
dock att utveckla metoden genom att införa fler schabloner 
och därigenom komma tillrätta med denna problematik. 
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Abstract 
 
 
Title: Pricing methods between statutory entities 
 
Seminar date: 2006-01-18 
 
Course: Master thesis in business administration, 10 Swedish credits 

(15 ECTS) 
 
Authors: Jonas Fjertorp 
 Andreas Lindqvist 
 
Advisors: Ola Mattisson 
   
Key words: Management accounting, negotiations, rent, transfer 

pricing, state-owned enterprise   
 
Purpose: To describe and analyze the use of a cost pricing method 

between public rentors and the universities, from a concern 
perspective, compared with the marked method used 
today. 

 
Methodology: A frame of theoretical reference has been conducted to use 

on the empirical observations. The research method has 
both a quantitative perspective derived from internal and 
external accounting, and a qualitative perspective derived 
from interviews and document studies. 

 
Theoretical perspective: The cost pricing method contains of two distinctive 

elements. The quantitative element consists of the Pricing 
model submitted from the Real Estate Purpose Committee 
[Ändamålsfastighetskommittén] in the SOU 2004:28 
report. The qualitative element focuses on the negotiating 
aspect in the cost model. These two elements then form a 
theoretical frame of reference. 

 
Empirical foundation: Akademiska Hus AB, Chalmersfastigheter AB, Lund 

University and the National Property Board  
 
Conclusions: The use of a cost pricing method may cause some effects 

on existing tenancy agreements. Certain public real estates 
would get their rent substantially lowered and others would 
see the opposite. There are some critical issues that needs 
to be addressed, for example the use of resources for 
negotiations, media, the increase of incentives and a fair 
method. A possible solution of this matter would be a 
method with more generalized elements. 
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Förord 
 
 
 
 
 
Gamla tant Svea äger en sommarstuga, men vill inte själv sköta den längre, utan 
överlåter den till sina barn. Stugan nyttjas av alla barnen tillsammans och de kommer 
överens om att de skall hjälpas åt att betala kostnaderna för stugan. I en 
tidningsannons har de sett att det kostar 2 000 kronor i veckan att hyra en liknande 
stuga. Därför bestäms det att var och en skall betala denna summa varje vecka som 
stugan nyttjas. En av bröderna hittar en annan stuga i området, som bara kostar 
1 500 kronor per vecka att hyra och hyr den under en sommarvecka. Han tycker att 
han gör en bra affär, eftersom han sparar 500 kronor jämfört med att använda den 
gemensamma stugan. När de andra syskonen får höra detta blir de däremot inte så 
glada. Under denna vecka har nämligen deras stuga stått tom och de tycker att det 
hade varit bättre om brodern betalat till den gemensamma kassan, så att de fick in 
pengar till de fasta kostnaderna som är 700 kronor per vecka.  
 
I detta enkla exempel är det uppenbart att syskonskaran förlorade på att brodern 
hyrde en annan stuga. Att brodern tyckte sig spara en slant är endast skenbart, 
eftersom den gemensamma förlusten blev ännu större. Detta visar vilka knasiga 
effekter som kan uppstå när en prissättningsmetod används internt. I andra fall är det 
dock inte alltid lika uppenbart, som det är i syskonskaran ovan, att parterna har ett 
gemensamt intresse. Ibland kan parterna betrakta sig själva som helt fristående, precis 
som brodern ovan. I denna uppsats vill vi visa läsaren några av de effekter som 
uppkommer när den statliga syskonskaran använder sin gemensamma 
”sommarstuga”.  
 
Under resans gång har vi fått nödvändig hjälp från flera håll. Vi vill därför tacka 
Statens fastighetsverk, Akademiska Hus AB, Chalmersfastigheter AB och Lunds 
universitet som har ställt upp med intervjuer och bistått med erforderligt underlag.  
Vi är även skyldiga ett tack till Credo Lund som har upplåtit kontor åt oss, vilket 
väsentligt underlättat arbetet. Slutligen vill vi även rikta ett tack till vår handledare 
Ola Mattisson, som i början av skrivandet sporrade oss att vässa ansatsen och under 
resans gång kommit med konstruktiv kritik. 
 
Lund, januari 2006 
 
 
 
Jonas Fjertorp  Andreas Lindqvist 



 5 

Innehållsförteckning 
 
 
 
 
 

1 INLEDNING.................................................................................................7 

1.1 STÖDTJÄNSTER & KONCERNNYTTA...............................................................7 
1.2 TIDIGARE STUDIER........................................................................................9 
1.3 PROBLEMDISKUSSION..................................................................................10 
1.4 SYFTE..........................................................................................................10 
1.5 DISPOSITION ...............................................................................................12 
1.6 DEFINITIONER............................................................................................12 

2 METOD ........................................................................................................14 

2.1 METODOLOGISK ANSATS ............................................................................14 
2.2 VAL AV FALLOBJEKT....................................................................................15 
2.3 DATAINSAMLING ........................................................................................16 

2.3.1 Dokumentstudier ....................................................................................17 
2.3.2 Intervjuer...............................................................................................17 

2.4 METODKRITIK ............................................................................................18 

3 TEORETISK REFERENSRAM ................................................................20 

3.1 INLEDNING .................................................................................................20 
3.1.1 Ledningen – staten ..................................................................................21 
3.1.2 Internprismetoder ....................................................................................22 

3.2 UTVECKLING AV BERÄKNINGSMODELL.......................................................22 
3.2.1 Teoribakgrund........................................................................................23 
3.2.2 Ändamålsfastighetskommitténs betänkande..................................................24 
3.2.3 Utformning av beräkningsmodell för kostnadshyra .........................................25 
3.2.4 Kritik mot beräkningsmodell .....................................................................26 

3.3 FÖRHANDLING ...........................................................................................26 
3.3.1  Modell för parternas förhandlingsförmåga.....................................................27 
3.3.2 Förhandlingsprocess .................................................................................29 

3.4 SAMMANFATTNING AV ANALYSMODELL ......................................................31 

4 EMPIRI.........................................................................................................32 

4.1 INLEDNING .................................................................................................32 
4.2 TEKNISKA ASPEKTER I KOSTNADSMETODEN...............................................33 
4.3 FÖRHANDLING ...........................................................................................34 

4.3.1 Lunds universitet – Statens fastighetsverk ....................................................34 
4.3.2 Akademiska Hus – Chalmers ..................................................................36 

4.4 KOSTNADSMETODENS UPPLEVDA EGENSKAPER .........................................42 
4.4.1 Respondenternas upplevda fördelar med kostnadsmetoden ................................42 
4.4.2 Respondenternas upplevda nackdelar med kostnadsmetoden .............................43 



 6 

5 ANALYS........................................................................................................45 

5.1 INLEDNING .................................................................................................45 
5.2 SJÄLVKOSTNADSMETODEN I PRAKTIKEN.....................................................45 

5.2.1 Universitetshuset Lund (UHL).................................................................47 
5.2.2 Musikhögskolan Malmö (MHM)..............................................................48 
5.2.3 Kostnadsmetodens effekter på hyresnivåerna ..................................................48 

5.3 FÖRHANDLING ...........................................................................................49 
5.3.1 Parternas förhandlingsförmåga ...................................................................49 
5.3.2 Förhandlingsprocess .................................................................................54 

6 RESULTAT ..................................................................................................57 

6.1 DISKUSSION ................................................................................................57 
6.2 SLUTSATSER ................................................................................................59 

6.2.1 Kostnadsmetodens påverkan på hyresnivåer ..................................................60 
6.2.2  Kritiska faktorer för kostnadsmetoden.........................................................60 
6.2.3  Kostnadsmetodens främjande av koncernnytta ...............................................62 
6.2.4 Utveckling av kostnadsmetoden..................................................................63 

6.3 UPPSATSENS BIDRAG TILL ÄMNESOMRÅDET ................................................65 
6.4 METODENS INVERKAN PÅ RESULTATET ......................................................66 
6.5 REFLEKTIONER ...........................................................................................67 
6.6 FÖRSLAG PÅ FORTSATTA STUDIER ...............................................................68 

KÄLLFÖRTECKNING ......................................................................................70 

PUBLICERADE KÄLLOR ........................................................................................70 
ORGANISATIONSINTERNA KÄLLOR......................................................................71 
MUNTLIGA KÄLLOR.............................................................................................71 
ELEKTRONISKA KÄLLOR .....................................................................................72 

 



 7 

1 Inledning 
 
 
 
 
 

1.1 Stödtjänster & koncernnytta 
 
När en organisation växer och får en viss storlek är det naturligt att det bildas olika 
enheter med ansvar för skilda områden. Det har blivit allt vanligare att de även åläggs 
resultatansvar och därmed blir resultatenheter. (Charpentier, 1992, s.40) Fördelen är 
att enheterna kan koncentrera sig på sin uppgift och utveckla expertis och kunskap 
inom området. Vissa enheter kan då få uppgiften att serva andra enheter med någon 
speciell tjänst, exempelvis teknisk support, transporter, inköp av materiel, försäljning 
eller fastighetsförvaltning. Denna expertis förväntas sedan komma resten av 
organisationen till del, varmed den gemensamma effektiviteten ökar. Orsaken till att 
sammanslagningar görs av företag och andra organisationer är att synergieffekter kan 
uppstå och tillvaratas. Om sådana synergier inte fanns, skulle det inte heller finnas 
någon anledning att sträva efter stora enheter.  
 
Att ha stödtjänster inom den egna organisationen innebär att man har större kontroll 
över tjänsten, än om den köps in från en utomstående aktör. Det finns också större 
möjligheter att styra stödenheten och därmed större möjligheter att verkligen få den 
nytta från stödtjänsten som man önskar. Genom att ha stödtjänster inom 
organisationen skapar man sig en kompetens inom området. Att helt förlita sig på 
utomstående aktörer kan på sikt innebära att kompetensen inom området försvinner. 
I ett sådant läge kan det vara svårt att veta huruvida ett rimligt pris betalas för den 
tjänst som köps in. 
 
Stödtjänster som är organiserade i form av resultatenheter medför vissa risker. 
Koncernledningens kontroll över organisationen kan minska. Det är inte heller säkert 
att ökat resultat i enheten innebär ökat resultat för koncernen som helhet. 
(Hellström, 2002, s.46) Koncernnytta skapas då enheterna primärt fokuserar på att 
främja huvudmannens intresse, den övergripande målsättningen för organisationen. 
Koncernnyttan minskar om en enhet försöker uppnå organisationens mål på 
bekostnad av en annan enhet, givet att den uppkomna nyttan är mindre än förlusten i 
den andra enheten.  
 
Internprissättning syftar till att främja koncernnyttan. Genom att enheterna åläggs att 
använda en viss internprismetod, styrs de av koncernledningen till att agera på ett 
visst sätt. Bakgrunden till alla internprissättningsmetoder är tanken att enheter inom 
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organisationen inte skall få utnyttja tjänsterna gratis. Den köpande enheten skall 
belastas med den kostnad som tjänsten är förknippad med, så att den inte 
överutnyttjas. Samtidigt vill man ge den köpande enheten incitament att köpa inom 
organisationen, eftersom det anses främja koncernnyttan då resurserna redan finns.  
 
Ett internpris som är högre än den kostnad som organisationen har för att framställa 
tjänsten, kan medföra att tjänsten inte utnyttjas så mycket som hade varit befogat ur 
ett koncernperspektiv. Genom att välja olika internprismetoder, kommer enheterna 
att agera på olika sätt gentemot varandra. Om prissättningen skall vara densamma 
som när tjänster köps från en extern part, kan det leda till att stödtjänsten inte köps 
in från den interna enheten, utan från en extern part om priset är lägre. I ett sådant 
läge kan koncernen bli stående med outnyttjade resurser, som kostar utan att de 
kommer till användning. Om den kvarvarande kostnaden för den outnyttjade 
resursen är större än den vinst som gjordes vid byte från intern till extern leverantör, 
främjas inte koncernnyttan, även om den köpande enheten anser sig ha gjort en vinst.  
Utmaningen är således att sätta priset på en nivå som främjar koncernnyttan. 
(Lönnqvist & Lind, 1998, s.57) 
 
Den problematik som har beskrivits ovan gäller inte enbart avdelningar inom ett 
företag eller företag inom samma koncern, utan mellan alla enheter inom en 
organisation med samma huvudman. Exempelvis gäller den även mellan alla 
myndigheter och bolag som ingår i staten. Då staten är en stor organisation, finns där 
mycket av dessa utmaningar och problem. Ett exempel på att ökat resultat i en enhet 
inte nödvändigtvis medför ökat resultat för koncernen som helhet, är att Chalmers 
fastighetsbolag har anklagat Akademiska Hus AB, fortsättningsvis även benämnt AH, 
för att ta ut för höga hyror, vilket av ledningen anses leda till att undervisningen blir 
av lägre kvalitet än nödvändigt. (Dagens Industri, 25 oktober 2003)  
 
Det statligt ägda fastighetsbolaget Akademiska Hus använder idag en 
marknadsorienterad prissättning. (www.akademiskahus.se) Det innebär att 
marknadspriser gäller för alla kunder, såväl kunder inom staten som privata. Denna 
prissättning har mött motstånd från flera olika lärosäten, vilket kan utläsas i media. I 
Ny teknik (15 oktober 2003) kunde man bland annat läsa att Chalmers 
fastighetsdirektör menade att AH gjorde övervinster motsvarande sammanlagt 1 
miljard och för Chalmers vidkommande runt 60 miljoner kronor, vilket han menade 
var på bekostnad av forskning och utbildning. Denna tankegång går igen hos 
ledningen för Lunds universitet, som vid förhandling även fick igenom en 
hyressänkning med 20 miljoner. (Sydsvenskan, 31 oktober 2005) 
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1.2 Tidigare studier 
 
Empiriska utredningar har gjorts, exempelvis av Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL), som har identifierat att det är förenat med svårigheter att ge förslag på en 
generell prissättningsmetod för stödfunktioner hos kommuner och landsting. SKL 
kvantifierar i sin studie några områden som skulle kunna vara grund för utveckling av 
ett lämpligt system för internprissättning: påverkan av incitament, vakansgrad och 
principer som kan nyttjas vid internprissättning. (Kristiansson, 2002; Andersson, 
2001)  
 
Lind och Psilander (1994) är inne på liknande tankegångar och driver liksom SKL en 
mer allmänförklarande och generell tes. Huvudprincipen för internprissättning av 
hyresnivåer utgår från kostnader eller alternativintäkter. Studien fyller inte helt 
behovet som förklarar internprissättning i den offentliga sfären, den har fokus på 
kommuner och landsting men utelämnar hur eventuell problematik skulle kunna te 
sig på den högre nivån, nämligen den för staten. En annan invändning som kan riktas 
mot ovan nämnda studier är deras generella natur och därmed brist på specificitet. 
Det finns alltså en angelägenhet att fylla på tomrummet i ämnet på statlig nivå och 
som går att använda i mer specifika situationer.  
 
Under senare år har ett antal motioner lagts fram i riksdagen och hyressättningen 
mellan statliga bolag och myndigheter har debatterats. (SOU 2004:28, s.47)  Med 
anledning av detta har en kommitté utrett denna fråga. I utredningen identifieras två 
möjliga metoder för bestämmandet av hyresnivåerna. Den ena är marknadsbaserad 
prissättning. Den innebär att hyran skall motsvara en nivå som man kan förvänta sig 
om fastigheterna skulle hyras på en fri marknad. Den andra metoden är 
kostnadshyra, vilket innebär att hyresgästen skall betala en hyra som motsvarar de 
kostnader som fastigheten medför. (SOU 2004:28, s.69-70) Utredningen föreslår i 
stora drag hur och när dessa metoder skall användas. Dock har regeringen ännu inte 
behandlat frågan vidare. Det återstår därför att se vilka principer som kommer att 
gälla för hyresprissättning inom staten.  
 
Två begrepp som står i fokus i utredningen är ändamålsbyggnader och generella byggnader. 
Tanken är att olika fastigheter skall prissättas med olika metoder beroende av vilken 
fastighetstyp det handlar om. Frågan är hur definitionen av dessa två begrepp skall 
göras. Generella byggnader definieras inte utan utgörs av alla byggnader som inte är 
ändamålsbyggnader. Kommittén föreslår följande definition för ändamålsbyggnad: 
 

”En byggnad är en ändamålsbyggnad om hyresgästen har en särskilt stark 
anknytning till byggnaden eller byggnaden har byggts eller anpassats för 
föreställningsverksamhet, musei- och utställningsändamål, konstnärlig 
utbildningsverksamhet eller grundutbildnings- eller forskningsverksamhet och den inte 
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utan särskilt omfattande ombyggnad kan användas för annat ändamål. Definitionen 
omfattar statliga byggnader inom kulturområdet och universitets- och 
högskoleområdet.” (SOU 2004:28, s.49) 

 
Det handlar således om två parametrar som föreslås avgöra huruvida det är en 
ändamålsfastighet eller ej, nämligen i vilken grad hyresgästen enkelt kan flytta till 
andra lokaler, hyresgästens beroendeställning till hyresvärden samt hur 
specialanpassad fastigheten är rent tekniskt. Om en byggnad blir klassificerad som 
ändamålsbyggnad föreslås således kostnadsmetoden användas.  
 
 

1.3 Problemdiskussion 
 
Kostnadsmetoden för med sig en rad frågor. Det är exempelvis inte helt klart hur 
den skall konstrueras och tillämpas, eller hur oförutsedda kostnader skall fördelas. 
Vad skulle det få för effekter på hyresnivåerna och den totala användningen av 
lokaler inom staten om kostnadsmetoden tillämpas? Man kan även fråga sig vem skall 
avgöra om en byggnad är en ändamålsbyggnad eller ej. Kommer den föreslagna 
definitionen att fylla funktionen att på ett konsekvent och rättvisande sätt identifiera 
de två fastighetstyperna?  
 
Vissa universitet har förespråkat kostnadsmetoden för hyresreglering av 
universitetsbyggnader. Aktörer som Akademiska Hus är däremot inte lika övertygade 
om att det är en bra idé. I ett sådant sammanhang kan man fråga sig varför 
uppfattningarna om kostnadsmetoden är så olika. Hur skulle kostnadsmetoden 
påverka nuvarande hyresnivåer? Hur påverkas koncernnyttan av kostnadsmetoden?  
 
 

1.4 Syfte  
 
Syftet med uppsatsen är att belysa konsekvenser ur ett koncernperspektiv vid 
tillämpning av kostnadsmetoden, jämfört med dagens marknadsmetod, för 
bestämning av hyresnivåer mellan statliga fastighetsförvaltare och statliga hyresgäster. 
Detta görs med hjälp av följande frågeställningar: 
 

• På vilket sätt skulle hyresnivåerna påverkas om kostnadsmetoden 
tillämpades? 

 
• Vilka är de kritiska faktorerna i kostnadsmetoden och vilka effekter ger 

metoden upphov till ur ett koncernperspektiv?  
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• Hur skulle kostnadsmetoden kunna utvecklas?  
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1.5 Disposition 
 
Kapitel 1   Inledning 

Bakgrunden till problemområdet presenteras i detta kapitel, liksom 
tidigare studier inom området samt uppsatsens syfte. 

 
Kapitel 2   Metod 

I kapitlet presenteras den metod som för uppsatsens syfte bedömts 
vara mest lämplig. 

 
Kapitel 3   Teoretisk referensram 

Detta kapitel innehåller den teoretiska referensramen, vilken byggs upp 
av modeller och teorier. 

 
Kapitel 4   Empiriskt materiel 

De valda fallobjekten samt insamlad data presenteras här. 
 
Kapitel 5   Analys 

I detta kapitel analyseras det insamlade materialet utifrån den tidigare 
uppbyggda referensramen. 
 

Kapitel 6   Resultat 
De slutsatser som man kan dra utifrån analysen sammanfattas och 
diskuteras i detta kapitel. 

 
 

1.6 Definitioner 
 
I uppsatsen används ett antal begrepp. Innebörden av dem kan variera mellan 
sammanhangen som de används i. I denna uppsats definieras de dock enligt följande: 
 
Med koncern menas den del av den statliga koncernen som utgörs av universiteten, 
Akademiska Hus, Statens fastighetsverk och huvudmannen staten, om inget annat 
framgår. 
 
Stödtjänst är en verksamhet eller organisation som fristående utför tjänster, men vars 
syfte är nära kopplat till den gemensamma nyttan för koncernen, den så kallade 
koncernnyttan.  
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När begreppet universitet används som generell term i uppsatsen, avses både 
universitet och högskolor. 
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2 Metod 
 
 
 
 
 

2.1 Metodologisk ansats 
 
Uppsatsens syfte bygger på att praktiskt tillämpa en teoretisk modell. Empirins 
förhållande till teorin blir därmed att bidra med underlag för att kunna belysa 
exempel på tillämpning av teorin. För att en praktisk tillämpning skall kunna göras 
krävs någon form av fallobjekt som bidrar med underlag. Det är därmed motiverat 
att analysera kvantitativ data hänförlig till enskilda byggnader, för att kunna belysa 
vilka konsekvenserna kan bli för en enskild byggnad, givet om kostnadsmetoden 
används istället för dagens marknadsmetod.  
 
Utöver metodval för den kvantitativa data som kommer att behandlas, krävs det även 
att den tillämpade metoden utformas för att kunna hantera de kvalitativa 
frågeställningar som uppsatsen har till syfte att angripa, nämligen vilka kritiska 
faktorer som framkommer ur ett koncernperspektiv och hur dessa kan hanteras. 
Tillämpning av kostnadsmetoden är förknippad med förhandlingar mellan 
fastighetsförvaltaren och brukaren av fastigheten. Det är fullt möjligt att göra 
beräkningar enligt kostnadsmetoden för en viss byggnad. Att simulera ett 
förhandlingsmoment är däremot inte lika enkelt. För att belysa detta moment 
används därför empiriskt material från två förhandlingar. De förhandlingar som 
studeras avser förvisso inte enbart kostnadsmetoden. Däremot avser de 
förhandlingar om hyresnivåer och förs mellan statliga enheter där kostnadsmetoden 
skulle kunna bli aktuell att tillämpa. Detta torde inte vara något problem, då stora 
delar av förhandlingsmomenten kan antas vara mer eller mindre applicerbara även på 
andra förhandlingar mellan parterna, exempelvis om kostnadsmetoden. Sammantaget 
leder detta till att även skriftliga dokument och intervjumaterial behöver insamlas och 
behandlas. 
 
Den valda metoden fokuserar i främst på analys av enskilda fallobjekt. Meningen är 
dock ej att djupanalysera, utan fokus ligger på att få fram en mer generell bild av 
kostnadsmetodens egenskaper. Detta medger att resultaten inte med nödvändighet 
fullt ut är tillämpbara på andra objekt, men att resultaten inte är så specifika utan att 
teoretisk generalisering ändå är möjlig. 
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2.2 Val av fallobjekt 
 
Val av fastigheter 
Svenska staten är en stor fastighetsägare. Enheterna som sköter uthyrning av 
fastigheter är skilda från de enheter som brukar fastigheterna. Man förvaltar allt från 
kommersiella fastigheter i Vasakronan AB till kulturhistoriska byggnader genom 
Statens fastighetsverk (SFV) och universitet och högskolebyggnader i Akademiska 
Hus AB (AH).  
 
Vid val av universitet är en aspekt den geografiska närheten, för att kunna få tillgång 
till information och data på ett effektivt och tidsbesparande sätt. Att välja en 
totalundersökning med alla universitet förefaller inte som den bästa lösningen med 
tanke på att det inte är fastighetsbyggnaderna i sig själva som undersöks, utan snarare 
kostnadsmetoden. En totalundersökning förefaller även vara orealistiskt vad gäller 
tid- och resursåtgång, vilket medför att undersökning sker med en urvalsmetod. 
(Svenning, 1999) Byggnaderna som väljs ut utgör således ett selektivt urval bland 
många möjliga byggnader. Två byggnader som ägs av Statens fastighetsverk kommer 
att studeras. Olika typer av fastigheter ger större förutsättningar för att ett ökat 
spektrum av kostnadsmetodens aspekter visar sig.  
 
Valet av byggnader har bestämts till Musikhögskolan i Malmös huvudbyggnad och 
Universitetshuset i Lund, som är en framträdande och karaktäristisk byggnad i Lunds 
centrum. Dessa ter sig både till struktur och användning tjäna tämligen olika syften. 
Musikhögskolans huvudbyggnad är relativt nybyggd och har till syfte att erbjuda 
konsertsalar och lektionsrum som är speciellt anpassade för musikverksamhet, vilka 
ställer stora krav på byggnadens utformning för att utgöra en god akustik och 
arbetsmiljö. Universitetshuset i Lund har tidigare inhyst viss 
undervisningsverksamhet, men fungerar idag framförallt som en administrativ 
byggnad för universitetsledningen.  
 
Det finns inga teoretiska hinder för att dessa verksamheter skulle kunna inhysas i 
andra lokaler, men frågan är om detta praktiskt genomförbart eller önskvärt. Att 
bedriva undervisning i lokaler icke avsedda för ändamålet skulle innebära en avsevärd 
kvalitetssänkning i undervisningen för Musikhögskolan. Att flytta ut den 
administrativa funktionen från Universitetshuset är förvisso inte en omöjlighet. 
Frågan är emellertid om det varumärke som huset representerar kan flyttas över till 
en annan byggnad, utan att det samtidigt innebär en degenerering av varumärket för 
Lunds universitet. Dessa byggnader torde uppfylla Ändamålsfastighetskommitténs 
förslag på definition av ändamålsbyggnad och det är därmed relevant att utgå från 
dessa byggnader som fallobjekt för att se vilka effekterna av kostnadsmetoden skulle 
kunna bli. 
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Val av förhandlingar 
Två hyresförhandlingar kommer att studeras. För att belysa förhandlingsmoment 
analyseras den förhandlingsprocess som föregått ett omfattande avtal som 
Chalmersfastigheter AB har slutit med Akademiska Hus AB. Materialet från 
Chalmers kan närmast tillskrivas en lyckosam tillfällighet. Efter ett kortare samtal 
med en fastighetskonsult nära knuten till Chalmersfastigheter, skickades till oss en 
komplett dokumentation av förhandlingen. Den visade sig vara synnerligen 
väldokumenterad och strukturerad, varför tanken att inte användas sig av detta 
material hade varit allt annat än god. Denna förhandling handlade inte explicit om de 
parametrar som skall vara föremål för förhandling vid användandet av 
kostnadsmetoden. Det är dock en liknande situation, där hyresvärden Akademiska 
Hus och hyresgästen Chalmers befinner sig inom samma koncern, staten. Dessutom 
handlar den om hyresnivåer och de villkor som skall gälla. Detta bedöms vara ett 
empiriskt fall som på ett bra sätt kan hjälpa till att belysa förhandlingsmomentet, som 
är en del av relationen mellan hyresgäst och hyresvärd. Detta är ett aktuellt exempel, 
samtidigt som det inte är så aktuellt att förhandlingarna inte har hunnit avslutas. 
Processen åskådliggörs dels med hjälp av den korrespondens som har skett mellan 
parterna och dels genom medias rapportering.  
 
Även den hyresförhandling som skett mellan Statens fastighetsverk och Lunds 
universitet, avseende huvudbyggnaden, kommer att användas som empiriskt material 
för att kunna jämföra med Chalmersförhandlingen och komplettera denna. Från 
organisationerna inhämtas även generella principer om hur Statens fastighetsverk 
agerar vid förhandlingar. Detta ger möjlighet att jämföra olika aspekter.    
 
 

2.3 Datainsamling 
 
Frågeställningarna i denna uppsats spänner över både kvantitativa och kvalitativa 
resonemang, som skall besvaras för att uppnå uppsatsens syfte. Mer preciserat får 
studien sägas ha vissa kvantitativa inslag, men där tonvikten ligger på bearbetning av 
vad som framkommer av kvalitativa uppgifter, vilket ställer höga krav på 
datainsamlingen. För att nå detta mål är det rimligt att den data som samlas in inte 
begränsas till att enbart utgöras av mjuk eller hård data, utan istället sträva efter en 
sammansättning som motiveras utifrån de aktuella frågorna. Denna hållning får stöd 
av till exempel Svenning (1998) som menar att en sådan metodbryggning mellan 
kvalitativ och kvantitativ data avsevärt kan öka kvaliteten och samtidigt 
tillförlitligheten i det man avser att undersöka. 
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2.3.1 Dokumentstudier 
 
Kvantitativ data 
För att skapa möjligheter att göra beräkningar krävs data från SFV om kostnader och 
intäkter. Den externa redovisningen kan inte ge tillräckligt specificerad information, 
varför tillgång till intern redovisningsinformation blir nödvändig. Det kan finnas 
vissa svårigheter att bedöma huruvida data är korrekt eller ej. Detta är dock av 
underordnat intresse. Det viktiga är att visa på effekterna av en viss 
prissättningsmetod och resultatet blir därmed relevant så länge som den data som 
används är densamma som enheten skulle ha använt för att beräkna hyresnivåerna 
enligt den givna principen. Då den data som används i uppsatsen kommer från SFV:s 
internredovisning torde detta inte vara något problem, utan man kan anta att den är 
relevant i detta avseende.  
 
Kvalitativ data 
När det gäller data om kostnadsmetodens kritiska faktorer, kan slutsatser dras av de 
kvantitativa beräkningarna. Dessa behöver dock kompletteras för att ge en bild som 
är validerad i empirin. Därför kommer även dokument att studeras. Dokument som 
har valts ut är exempelvis statliga och kommunala utredningar i ämnet. I dessa 
dokument kan möjligen även framkomma förslag på hur brister med 
kostnadsmetoden kan åtgärdas, vilka slutligen används i det analysavsnitt som berör 
denna fråga. Även organisationsinterna dokument studeras, exempelvis 
korrespondens. 
 
Vid granskning av dokumenten kommer ett visst moment av subjektivitet in. Det 
uppstår då informationen skall värderas och bedömas av uppsatsförfattarna, som 
utifrån tidigare preferenser kan förvänta sig att hitta vissa speciella problem med 
prissättningsmetoden. Genom en medvetenhet om risken att viss problematik 
ignoreras och annan överdrivs, kan subjektivitetens inverkan på granskningen av 
dokumenten reduceras. (Jacobsen, 2002, s.163)  
 
 

2.3.2 Intervjuer 
 
Intervjuer med ett antal nyckelpersoner bedöms kunna tillföra ytterligare aspekter. 
De förväntas stärka validiteten vid behandling av de kvalitativa frågorna, utöver de 
ovan nämnda dokumentstudierna. Personliga uttalanden ger ofta en mer nyanserad 
bild, som ett komplement till de skriftliga dokumenten. (Jacobsen, 2002, s.145) 
Intervjuerna dokumenteras genom ljudupptagning. Detta gör att intervjuledarna kan 
koncentrera sig på själva intervjun och inte behöver ägna tid åt omfattande 
anteckningar. För att kunna notera oklarheter och återkomma till dem, förs även 
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vissa anteckningar. Efter intervjuerna skrivs ljudinspelningarna ut, detta för att 
underlätta bearbetningen av insamlad data. Inspelningen ger även goda 
förutsättningar att citera respondenterna på ett korrekt sätt. 
 
Intervjupersoner 
För att få en nyanserad bild ur både fastighetsförvaltarnas och brukarnas perspektiv 
intervjuas sammanlagt fyra personer, nämligen Per Helander, sakkunnig med inblick i 
hyresförhandlingarna hos förvaltningsledningen på Lunds universitet, ekonomichef 
för SFV Ingegerd Öhrström, fastighetskonsult Andreas Eklöf som är nära knuten till 
Chalmersfastigheter samt Joakim Ollén, koncernchef för Akademiska Hus.  
 
Genom att intervjua flera olika personer minskar risken att uppsatsen blir hårt 
vinklad utifrån en enskild persons åsikter eller intressen. Sammantaget bedöms dessa 
personer bidra med data som är av stor betydelse för möjligheten att uppfylla 
uppsatsens syfte och som har en tillräckligt stor bredd sett utifrån att det finns olika 
aktörer med olika perspektiv.  
 
Intervjuutformning 
Den huvudsakliga metoden för att få in material från ovanstående kategori utgörs av 
semistrukturerade djupintervjuer. Detta innebär att några övergripande frågor 
behandlas och att respondenten utan större begränsningar får prata fritt om dessa. 
Ytterligare nyanser, som är svåra att fånga i kvantitativa material, kan på detta sätt 
insamlas och komplettera dokumentstudierna. En alltför formaliserad struktur 
riskerar att utgöra ett hinder för respondenterna att fokusera på de väsentliga 
frågorna. Samtidigt är det lätt att samtalet glider in på oväsentligheter om strukturen 
görs för lös. Det är svårt att inte helt att undvika systematiska mätfel, men de 
reduceras med genomtänkta och balanserade frågor, utformade så att respondenten 
får en känsla av att det inte finns rätt eller fel svar, utan att svaren värderas och 
behandlas på neutral basis. (Körner & Wahlgren, 2002, s.38) 
 
 

2.4 Metodkritik 
 
En konsekvens av de val av problemställningar och teorier som har gjorts, är att de 
utesluter andra perspektiv och infallsvinklar som skulle ha varit möjliga att angripa 
problemområdet på. Uppsatsens syfte är dock inte att behandla problemområdet på 
ett uttömmande sätt, utan att visa på några centrala aspekter av kostnadsmetoden ur 
ett koncernperspektiv. 
 
Metoden innebär att prissättningsmetoderna endast prövas på ett begränsat empiriskt 
material. Därmed kan man inte förvänta sig att prissättningsmetodernas samtliga 
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aspekter kommer att visa sig. Det är naturligt att en undersökning får en viss 
slumpmässig över- eller undertäckning, vilket innebär att viss data som samlas in inte 
är användbar och det kan finnas relevant data som inte insamlas. Denna problematik 
är svår att komma tillrätta med, utan finns alltid i större eller mindre utsträckning. En 
alternativ metod med ett mer aggregerat angreppssätt som tar in fler fallobjekt, kunde 
möjligtvis ge en annan och kanske bredare bild. De egenskaper som framkommer är 
dock verkliga, det vill säga att det är egenskaper som metoderna har, eftersom de 
visar sig i denna studie. Däremot kan det mycket väl vara så det finns andra 
egenskaper och kritiska faktorer som inte visar sig, men som hade framkommit om 
ett annat empiriskt material hade studerats.  
 
Materialet från Chalmersförhandlingen är en redogörelse för en enskild förhandling. 
Utan att ha tillgång till liknande material från andra förhandlingar kan man inte veta 
om detta material representerar något som är vanligt förekommande, eller om 
Chalmersförhandlingen är ett specialfall som inte kommer att yttra sig hos andra 
fallobjekt, vilket skulle minska relevansen hos uppsatsen. Trots att det rör sig om en 
specifik situation, är det ett rimligt antagande att Chalmersförhandlingen har en 
tillräcklig grad av generaliserbarhet för att kunna bidra till att besvara uppsatsens 
problemställningar.  
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3 Teoretisk referensram  
 
 
 
 
 

3.1 Inledning 
 
Analysmodellen (fig. 1) som utarbetas i detta kapitel består av två delar, nämligen 
beräkningsteknik respektive förhandlingsteknik. Dessa båda delar är centrala för 
kostnadsmetodens utformning. De påverkar slutligen vilka egenskaper metoden får 
och vilka konsekvenser metodens användande får för koncernnyttan. Första delen 
utgår från teorier om internprissättningsmetoder och mynnar ut i en 
beräkningsmodell. Den beräkningstekniska delen kan sägas utgöra analysmodellens 
hårda kärna. Här är det hård kvantitativ data som analyseras. Bakgrunden är den del 
av syftet, som handlar om att kvantifiera konsekvenser av tillämpning av 
prissättningsmetoden.   
 
För att analysera konsekvenserna ur ett koncernperspektiv, används även 
förhandlingsteori som utgångspunkt. Denna del är lite mjukare och har till uppgift att 
behandla kvalitativ data. Förhandling är en beståndsdel som finns inbyggd i 
prissättningsmetoden som framställs och har stor inverkan på metodens utfall. De 
båda delarna utgör tillsammans en modell för identifiering av kostnadsmetodens 
kritiska faktorer och analys av dess effekter ur ett koncernperspektiv.  

 
Fig. 1 – Analysmodell 
 
 

 
Beräknings-
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Förhandlingsteori 
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3.1.1 Ledningen – staten 
 
Det generella målet från statens sida med en effektiv prissättning, torde vara en 
strävan mot att få de olika enheterna att agera på ett så effektivt sätt som möjligt 
inom ramen för sin verksamhet. I ett aktiebolag är organisationsstrukturen oftast 
tydlig i det avseendet att bolaget har ett målsyfte och att medarbetare därefter 
försöker anpassa sina uppgifter för att uppfylla detta. I en stor och komplex 
organisation har medarbetarna vissa arbetsuppgifter och verkar för att uppfylla den 
egna enhetens uppgifter. I en sådan situation behöver det dock inte vara en uttalad 
policy att det måste finnas en tanke bakom alla handlingar, så att de är till gagn för 
organisationen som helhet. Rimligtvis finns det dock en intuitiv känsla av att höra 
samman med övriga enheter, där exempelvis det gemensamma företagsnamnet 
knyter an enheterna. (Bengtsson, 2002, s.227) 
 
Denna situation är nödvändigtvis inte lika tydlig för den statliga aktören. I exemplet 
(fig. 2) finns det utifrån statens perspektiv två underordnade enheter, med olika 
uppgifter där det finns ett utbyte av tjänster mellan A och B. Om enheterna bedrivs i 
aktiebolagsform, är frågan om man överhuvudtaget kan begära att de enskilda 
enheterna skall ha en vidare förståelse av det komplexa samspel som existerar i den 
statliga organisationen och vad som är till gagn för helheten. Mellan exempelvis 
universitet och fastighetsbolag kan denna samhörighetskoppling te sig diffus. Att 
enheterna förmår att se staten som ägare och att de måste uppfylla de mål som denne 
ställer är nog i normalfallet ett rimligt antagande. Att från ledningens sida, det vill 
säga statens, begära att det för vissa enheter skall vara en självklarhet att arbeta på ett 
sätt som ibland begränsar den egna enhetens möjligheter och vingklipper expansion, 
är ett styrproblem som behöver lösas. 
 

Fig. 2 – Förhållande mellan enheter inom en koncern 
 
Internprisernas ramar för offentliga bolag  
Internpristeorier kan tyckas vara främmande att tillämpa på förhållanden mellan 
enheter som inte ens tillhör samma juridiska person, exempelvis mellan universitet 
och statligt fastighetsföretag. I enlighet med resonemangen i första kapitlet kan man 
dock betrakta även tillsynes fristående organisationer som en del av en större enhet, 
så länge huvudmannen är densamme. I detta fall är staten huvudman för båda 
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verksamheterna och då man kan tala om en koncernnytta, finns det även möjlighet 
att tillämpa internpristeorier.  
 
Statliga bolag, och därmed även Akademiska Hus, har vissa principiella 
begränsningar, ramar, att beakta vid prissättning för att kunna fortsätta verka på 
marknaden. Bland annat så har Fornstad (1968) identifierat att vissa spelregler 
förekommer för bolagen i offentlig regi. En enhet skall nyttja en resurs tillräckligt 
mycket för att nå goda resultat, samtidigt som man inte vill att resursen skall 
användas mer än vad situationen motiverar eller som är skäligt och därmed 
överutnyttjas vilket bidrar till resursslöseri. Det gäller alltså att balansera på rätt sida. 
 
 

3.1.2 Internprismetoder 
 
Internpriser är inte på något sätt en ny företeelse. En teoriutveckling av olika 
metoder för olika ändamål har skett under åren. Enligt Arvidssons (1971, s.34) 
sammanställning finns det tre huvudmetoder för internpriser, nämligen kostnads-, 
marknads- och förhandlingsbaserade. Den sistnämnda kan sägas vara en 
kombination av de två första. Inom dessa huvudgrupper finns sedan en rad olika 
varianter. Alla metoder har sina för- respektive nackdelar och är lämpliga i olika 
situationer. (Arvidsson, 1971, s.50)  
 
Det finns även olika varianter av marknadsmetoden. Rådande marknadspris kan 
tillämpas om det finns en fungerande marknad med tillgänglig information om 
prisnivåer. I annat fall kan marknadspriset uppskattas, vilket kan vara nödvändigt om 
det inte finns några liknande produkter på marknaden. För vissa produkter kan det 
vara lämpligt att istället använda ett bedömt pris hos en effektiv extern producent, 
vilket är passande exempelvis för beställningsvaror. Marknadspris kan ibland saknas, 
då det inte alltid finns fungerande marknader för en produkt. Att använda en 
marknadsmetod innebär ett alternativkostnadsresonemang. Internpriset utgörs helt 
enkelt av de priser som kan observeras hos andra aktörer.  (Arvidsson, 1971, s.41-44) 
 
 

3.2 Utveckling av beräkningsmodell 
 
Målet med detta avsnitt är att ta fram en analysmodell genom att anpassa en teoretisk 
internprissättningsmetod utifrån förslag från Ändamålsfastighetskommitténs 
utredning.   
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3.2.1 Teoribakgrund 
 
Arvidsson (1971, s.35) sammanfattar ett antal metoder för beräkning av kostnaden. 
De är: mängdrörlig kostnad, särkostnad, gränskostnad, tillverkningskostnad, självkostnad och 
självkostnad med vinstpålägg.  
 
Mängdrörlig kostnad är en metod där volymen är den enda kostnadsdrivaren. Denna 
metod tar inte hänsyn till att vissa kostnader kan vara fasta och således oberoende av 
mängden. Särkostnad innebär att kostnaden för en speciell produkt kalkyleras fram. 
Endast de kostnader som ett kalkylobjekt ger upphov till utgör särkostnaden. Att 
använda gränskostnaden som bas innebär att varje enskilt exemplar av en produkt får 
ett eget pris, som förvisso kan vara lika för flera exemplar inom ett intervall. 
Grundprincipen är dock att gränskostnaden är särkostnaden för den sist producerade 
enheten. Självkostnaden anses ibland vara en objektiv beräkningsmetod, då den visar 
vilken kostnad internkunden måste kunna bära för att långsiktig kostnadstäckning 
skall uppnås. I självkostnaden tas samtliga kostnader för enheten med och en 
fullständig kostnadsfördelning uppnås således. Det finns även möjlighet att göra ett 
vinstpålägg, vilket kan vara önskvärt om enheten har ett internt resultatansvar. 
(Arvidsson, 1971, s.36-37) Tillverkningskostnaden är helt enkelt kostnaden för att 
tillverka en enhet. Hur fördelningen av gemensamma och fasta kostnader sker beror 
på vad som är beslutat i de enskilda fallen. Här finns således möjligheter att anpassa 
metoden beroende på vad som skall uppnås med internpriset.  
 
Valet av prissättningsmetod avgörs helt och hållet av vad man önskar uppnå. Det går 
därmed inte att säga att en enskild metod är lämpligast i alla lägen. (Arvidsson, 1971, 
s.35) Respektive metod utformas slutligen efter det sammanhang som den skall 
användas i, varför det inte är meningsfullt att specificera de olika ingående 
parametrarna generellt för metoderna, mer än vad som gjorts ovan.  
 
Ovan nämnda kostnadsmetoder kan dessutom varieras genom att antingen faktiska 
kostnader eller standardkostnader används. Standardkostnader innebär att ett bestämt pris 
sätts för en viss period. Vid beräkning av standardkostnader kan budgeterade 
volymer och kostnader ligga till grund, men behöver inte nödvändigtvis göra det utan 
standardpriset kan även kombineras med verklig volym. Att utgå från faktiska 
kostnader har fördelen att kostnader som debiteras motsvarar de verkliga kostnaderna, 
vilket inte alltid behöver bli fallet vid användande av standardkostnader. Nackdelen 
med faktiska kostnader är att det är svårt för den köpande enheten att planera sin 
förbrukning, eftersom den faktiska kostnaden ibland inte blir känd förrän efter en tid. 
Om den säljande enheten skall debitera ut alla sina kostnader till sina internkunder i 
efterhand, vilket är en möjlighet, kan kostnaden fluktuera kraftigt vid exempelvis hög 
sjukfrånvaro med påföljande höga personalkostnader, vilket påverkar de 
administrativa kostnaderna som hyresgästen får stå för. (Arvidsson, 1971, s.35-36) 
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3.2.2 Ändamålsfastighetskommitténs betänkande 
 
Ändamålsfastighetskommitténs förslag på kostnadshyresmetod utgörs av en 
principiell ram. Innan modellen kan tillämpas krävs det att ett antal faktorer 
kvantifieras. Exempel på sådana faktorer som kommittén inte har konkretiserat är 
kalkylränta, hyreskontraktens längd, investeringstid och beräknad inflation. (SOU 
2004:28, s.70) 
 
Grunden för kostnadsberäkningen är drift, underhåll, avskrivningar, administration 
och eventuellt vatten, värme och elektricitet om inte hyresgästen står för dessa 
kostnader. En kostnadshyra skall, utöver alla kostnader, täcka avkastningskravet på 
fastighetens kapitalvärde. (SOU 2004:28, s.71) Genom tydliga gränsdragningslistor 
skapas klarhet i vad som ingår i hyran och vad som åligger hyresgästen när det gäller 
skötseln och driften av fastigheten. (Sundsvik, 2003) 
 
Hur kostnadsmetoden utformas beror på vilka krav som finns på avkastningens 
stabilitet över åren, avskrivningsmetod och hyrespolicy. Följande grundprinciper 
ligger till grund för kostnadsmetoden: 
 
• Vilken avskrivningstid som skall ligga till grund för hyran. 
• Önskvärd hyresutveckling över tiden, konstant, degressiv eller progressiv. 
• Vilken metod som skall användas för riskfördelningens utformande mellan 

hyresgäst och hyresvärd. 
• Huruvida avskrivningarna skall vara beroende av storleken på underhållet. 
• Vilken metod som skall ligga till grund för hyran i framtiden när 

anskaffningsvärdet är avskrivet. (SOU 2004:28, s.71) 
 
Beroende på hur dessa parametrar fastställs kan kostnadsmetodens utformning 
variera. En variant är självkostnadshyra. I enlighet med den traditionella definitionen 
av självkostnadshyra, se ovan, ingår samtliga kostnader för fastigheten i denna metod. 
Där ingår således kostnader för drift, underhåll, administration samt 
kapitalkostnader. Vid långa avtal kan det vara önskvärt att knyta kostnadsnivåerna till 
en indexutveckling. Man kan också fördela hyran över tiden så att den utjämnas 
under en kalkylhorisont, med kravet att nuvärdet av alla hyresbelopp är konstanta 
oavsett fördelning över tiden. Ytterligare en möjlighet är att ta in komponenter från 
marknadsmetoden och bestämma kostnaden för markhyran till alternativkostnaden, 
det vill säga marknadshyran för marken. Sammanfattningsvis kan alltså 
kostnadsmetoden modifieras på ett antal punkter. (SOU 2004:28, s.72-73) 
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3.2.3 Utformning av beräkningsmodell för kostnadshyra 
 
Utifrån ovanstående teoretiska framställning av kostnadsmetoden och 
Ändamålsfastighetskommitténs överväganden, sammanställs i detta avsnitt en 
analysmodell. När ambitionen är att uppnå en total kostnadsfördelning, vilken den 
enligt kommittén är i detta fall, så framstår självkostnadsmetoden vara den mest lämpliga. 
De totala kostnaderna för en fastighet kan delas upp i de olika poster som återfinns i 
nedanstående kalkyl.  
 
De faktorer som måste fastställas innan en kostnadshyra kan beräknas är 
avkastningskrav, avskrivning, förvaltningsplan avseende drift och underhåll samt 
investeringsplan. (SOU 2004:28, s.85-86) Om standardkostnader ligger till grund för 
kostnadsberäkningen så får förvaltnings- och investeringsplanen en större betydelse 
vid en beräkning, eftersom de då ligger till grund för en uppskattning av kostnaderna. 
Det är förvaltningsplanen som reglerar underhållet, vilket båda parterna har intresse 
av att vara överens om vid förhandlingen av hyresnivån. Om faktiska kostnader 
används får dock inte förvaltningsplanen eller investeringsplanen samma betydelse 
vid en sådan analys som görs i denna uppsats. Analysmodellen konstrueras i syfte att 
visa konsekvenser för det faktiska utfallet. Det är således historiska utfall som 
modellen hanterar, varför standardkostnader inte används, utan faktiska kostnader. 
 
Driftskostnaderna utgörs till största delen av tillsyn, städning, soptömning, värme- och 
vattentillförsel samt tillförsel av förbrukningsmateriel, exempelvis filter till 
ventilationssystem. Underhållet är de åtgärder som vidtas för att fastigheten inte skall 
förfalla, utan bibehålla sin funktion och standard.  
 
Administrationskostnaden kan antingen utgöras av ett procentuellt påslag eller beräknas 
utifrån de faktiska förhållanden som orsakar administrationskostnader. I denna 
modell används dock genomgående faktiska kostnader i görligaste mån, eftersom det 
ger en god bild av de omständigheter som faktiskt råder. Därmed ligger de faktiska 
administrationskostnaderna till grund för beräkningen. Dessa är dock fördelade enligt 
en schablon, eftersom det är mycket svårt att hänföra de exakta 
administrationskostnaderna för en enskild byggnad.  
 
I begreppet kapitalkostnad ryms dels räntekostnader och dels avskrivningar. 
Avskrivningarnas storlek bestäms av den ekonomiska livslängden för fastigheten. 
(SOU 2004:28, s.71, 73-76) Vinstpålägget bestäms av ägarens avkastningskrav. Det är i 
detta fall motiverat att även tillföra ett vinstpålägg, eftersom Akademiska Hus är ett 
aktiebolag med avkastningskrav från sin ägare, staten. Att använda möjligheten att ta 
in en komponent som alternativhyra för marken, skulle innebära ett avsteg från 
kostnadsmetoden. Det finns därmed en risk att de konsekvenser som 
kostnadsmetoden ger upphov till inte framträder lika tydligt som i en mindre 
modifierad kostnadsmetod, varför analysmodellen inte innehåller denna komponent. 
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I nedanstående modell summeras metoden som har tagits fram ovan för praktisk 
beräkning av kostnadshyra. 
 
 

Kostnadsmetod 
     Drift 
 + Underhåll 
 + Administration 
 + Kapitalkostnad 
 + Vinstpålägg 
 = Självkostnad med vinstpålägg 
Fig. 3  – Beräkningsmodell 
 
 

3.2.4 Kritik mot beräkningsmodell 
 
Den utvecklade beräkningsmodellen är anpassad för att beräkna utfallet av en 
kostnadshyra för ett visst år. Det finns inga parametrar som tar hänsyn till att 
hyresnivåerna kan vara utjämnade över tiden. Om hänsyn skall tas till denna risk, 
krävs ett omfattande empiriskt material som sträcker sig över flera år, vilket inte 
studiens omfattning rymmer. Genom medvetenhet om denna brist i modellen, kan 
hänsyn tas till en eventuell utjämning i den kvalitativa analys som naturligt följer 
utfallet av den kvantitativa beräkningen. 
 
 

3.3 Förhandling 
 
De faktorer som inte är kvantifierade skall enligt kommittén fastställas via 
förhandlingar mellan hyresgästen och hyresvärden. (SOU 2004:28, s.70) Därmed blir 
den föreslagna kostnadsmetoden inte en renodlad kostnadsmetod, utan får inslag av 
en förhandlingsbaserad metod. Det torde dock snarare handla om en modifierad 
kostnadsmetod, med så kallade korrektionsförhandlingar, än en ren 
förhandlingsmetod. Korrektionsförhandlingar innebär att vissa faktorer är föremål 
för förhandlingar som leder till att grundmetoden korrigeras i större eller mindre 
omfattning. Detta är ett förhållandevis vanligt förfarande för internpriser. 
(Arvidsson, 1971, s.48)  
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3.3.1  Modell för parternas förhandlingsförmåga  
 
Shell (2000) presenterar en sammanhållen modell som försöker ta hänsyn till att 
förhandlingar är olika och därmed bör behandlas och analyseras därefter, snarare än 
en generisk modell som ger det optimala svaret. Modellens ansats är att behandla hur 
förhandlingssituationen utifrån ena partens perspektiv kan maximeras, snarare än att 
presentera övergripande samband mellan två agenter. Denna modell kan alltså 
tillämpas i analysen både på den part som hyr ut och den brukande parten. Shell 
(2000) bygger modellen på sex grundpelare. Dessa faktorer ligger sedan till grund för 
hur själva förhandlingsprocessen utformas. Faktorerna är inte inbördes rangordnade, 
men det finns en ömsesidig påverkan. Grundpelarna är följande: 
 
• Förhandlingsstil 
• Mål och förväntningar 
• Auktoritativa principer och normer 
• Relationer 
• Motpartens intresse 
• Inflytande 
 
Förhandlingsstil 
Enligt Shell (2000, s.23-30) förhandlar organisationer i sig själva inte, utan det är 
naturligtvis individer som i slutändan utsätts för detta. Hur man hanterar konflikter 
är något som varierar från person till person. Förhandlingar utsätter den som ingår i 
detta för konflikter, vilket de flesta i större eller mindre utsträckning känner obehag 
för. Det finns två huvudgrupper av stilar. Samarbetsvilliga stilar kännetecknas av att 
kompromisser är en viktig del i handlandet. Man försöker i första hand styra 
förhandlingarna till att skapa situationer där inte bara den ena, utan bägge parter blir 
nöjda. Konkurrensinriktade stilar har en hårdare attityd till förhandlingar i 
kombination med konkurrensbenägenhet.  
 
Enligt Shell (2000, s.23-30) är dessa i sin tur uppdelade på fem arketyper, som ger 
förhandlingen dess karaktär, den går från en glidande skala från väldigt aggressiv till 
konfliktundvikande. De fem arketyperna är ångvält, problemlösare, 
kompromissivrare, fredsmäklare, och undanglidare. I den mer ”aggressiva” delen ges 
färre tillfällen till att uppnå kompromisser. Där är vinst det enda som räknas. I den 
andra extremen med undanglidare ser förhandlaren det som viktigast att uppnå 
godare relationer även om det skulle innebära uppoffringar. 
 
Mål och förväntningar 
Det gäller att veta sin långsiktiga målsättning. Otillfredsställda behov är drivkraften 
för förhandlingar. Behov måste finnas hos båda parterna. Utan sådana skulle 
förhandlingar aldrig ske. I sin strävan efter effektivitet hamnar alla enhetschefer förr 
eller senare i konflikt med andra enheter. Förhandlingsteknik blir därmed avgörande 
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för chefens överlevnad och framgång. Motiven blir grunden för förhandlingstaktiken. 
Därmed kan vetskap om motpartens motiv ge vägledning om vilken taktik som kan 
förväntas. (Nierenberg, 1970, s.63, 85, 87) 
 
Vid förhandling kan två olika nivåer identifieras. (Fig. 4) Det undre, där smärtgränsen 
går, betecknas som minimikravet. Bud under detta kommer förhandlaren ej att 
acceptera, oavsett hur situationen ter sig i övrigt. En så kallad positiv 
förhandlingssituation uppkommer om både part A och part B har ett minimikrav 
som ger möjlighet till kompromiss och där avtalet hamnar någonstans mitt emellan. 
(Shell, 2000, s.48-50) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4 – Exempel på förhandlingssituation 
 
Auktoritativa principer och normer 
En av människans mest grundläggande psykologiska drifter är enligt Shell (2000, 
s.62ff) att, i subjektiv bemärkelse, försöka framstå som konsekventa och rationella i 
sitt handlande. Konsekvensprincipen, som det kallas, kan ge ett normativt inflytande 
i förhandlingssituationen. Med detta menas att om den ena förhandlingsparten kan 
komma in i samma logiska och förnuftsmässiga bana som motparten, kan denne få 
ett ökat förhandlingsutrymme. Konsekvensfällor är en metod för att få den andre att 
omedvetet komma in på det egna spåret utan att egentligen förmå sig själv att byta 
spår. Dessa är till för att försöka binda den andre parten i oskuldsfulla principer och 
därefter få parten att bli konfronterad av följderna som mycket väl kan strida mot 
partens egentliga intressen, ett mönster som främst används av den 
konkurrensinriktade förhandlingstypen. 
 
Relationer 
Det finns i den mänskliga psykologin ett behov och en pliktkänsla av att återgälda 
tjänster baserade på tidigare handlingar. Detta får exempelvis till följd att generösa 
handlingar i allmänhet ger motspelaren litet utrymme att agera snålt tillbaka. Denna 
mekanism har ett långt minne och delas in i två grupper, dels lång växelverkan, vilket 
kan sträcka sig över årtionden, och dels kort växelverkan, som verkar mer kortsiktigt 
och dagligdags. Shell riktar här en kritik mot transaktionskostnadsteorin och andra 
som går ut på att förklara hur individer nyttomaximerar i alla transaktioner. 

Säljarens 
minimikrav: 
Erhålla minst 400 

Köparens 
minimikrav: 
Betala max 600 
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Växelverkan är en större drift som ger mer utbyte åt individen eftersom den gagnar 
både på det personliga och professionella planet. (Shell, 2000, s.86-87) 
  
Hur ser relationen ut mellan förhandlingsparterna? Är relationen av formell 
arbetskaraktär eller av mer personlig karaktär? Shell menar att ju mer två 
förhandlingspartners känner varandra, desto mer kompromissvilliga och 
konfliktskygga blir de. Detta innebär att förhandlingen får ytterligare en dimension, 
nämligen den att parterna kanske inte riskerar ett för sin organisation affärsmässigt 
viktigt bud, om situationen inkräktar på det personliga planet med en förlorad 
vänskap som potentiell följd. Förhandlingen kan således förväntas bli mjukare än vad 
som hade varit fallet om två parter som aldrig tidigare träffats, hade förhandlat. 
(Shell, 2000, s.92-98) 
 
Motpartens intressen 
Förmågan att kunna förstå andras perspektiv löser människor olika bra. En del har 
en djupare förståelse för andras problem och livssituation, medan andra har en mer 
begränsad uppfattning om hur motparten uppfattar verkligheten. Detta kallas partisk 
iakttagelse och har stor betydelse för att kunna analysera vilken känslighet som finns i 
förhandlingen och potential till att parterna blir handlingsförlamade. Shell nämner en 
studie som undersöker engelska förhandlare och deras förmåga att hitta lösningar på 
förhandlingstvister. Det visade sig att gruppen mindre erfarna och skickliga 
förhandlare ägnade runt tio procent åt att hitta gemensamma plattformar och 
resterande 90 procent åt att försvara sina krav på pris, makt och kontroll, medan de 
skickliga förhandlarna till 40 procent sökte gemensamma plattformar och därmed 
lösningar som kunde tillgodose ömsesidiga intressen. (Shell, 2000, s.108-111) 
 
Inflytande 
Inflytande inverkar på möjligheten att få förhandlingar att gå efter de egna 
villkoren. Detta delas i Shells förhandlingsmodell in i positivt, negativt och 
normativt inflytande. Positivt inflytande är vanligt förekommande i 
affärsrelationer. I en uppgörelse där den ena parten förstår att tillgodose den andra 
partens behov och samtidigt leverera detta, minskas den andra partens inflytande. 
Negativt inflytande är oftast hotbaserat. Att använda sig av hot kan vara ett 
effektivt sätt att få ökat inflytande. För att få reell betydelse för förhandlingens 
utfall måste den andra parten uppfatta hotet som trovärdigt. Detta används 
emellertid vanligtvis med stor återhållsamhet då insatsen är hög med stor 
osäkerhetsexponering och snabbt kan innebära negativa konsekvenser för ens 
egen handlingsfrihet om det slår åt fel håll. Normativt inflytande knyter ann till 
konsekvensprincipen om bundenheten till att agera efter sin egen logik. Ett 
problem med att se till och möta motpartens behov och därefter stanna i 
processen, är att denne istället höjer de krav som har ställts. Här bör motparten 
invaggas i känslan att det finns konkreta negativa konsekvenser av att inte avtalet 
går igenom. (Shell, 2000, s.127-128, 130-131, 138-144) 
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3.3.2 Förhandlingsprocess 
 
Förberedelser 
Det gäller att ta fram tillgänglig och relevant fakta och granska den inför en 
förhandling. Enligt Nierenberg (1970, s.52) bör en objektiv attityd intas gentemot det 
material som undersöks. Det är viktigt att veta så mycket som möjligt om den part 
man skall förhandla med. Organisationens historia, tidigare transaktioner och 
affärsåtgärder är sådant som kan studeras. Värdefull information kan finnas i budget, 
annonser, pressmeddelanden, ledningens uttalanden och årsredovisning. Att studera 
tidigare förhandlingar som motparten varit inblandad i kan också ge god information 
om motpartens motiv, förhandlingsteknik och uthållighet. Andra personer eller 
organisationer som har förhandlat med den aktuella motparten kan i många fall ge 
värdefulla upplysningar. (Nierenberg, 1970, s.53-57) 
 
I förberedelserna bör det även ingå en känslighetsanalys. Innan krav framställs bör en 
medvetenhet finnas om vilka möjligheter motparten har att gå med på dessa krav. 
Det får konsekvenser för hur förhandlingarna kommer att föras, om kraven medför 
orimliga uppoffringar för motparten, eller om det är känt att den ene parten är 
beroende av den andre. (Rollof, 1976, s.30) 
  
Genomförande 
Vid en förhandling måste man ha sitt långsiktiga mål som utgångspunkt. 
Genomförandet kan bestå av många olika strategier och kombinationer av strategier. 
Det finns ett antal grundkomponenter i strategi, varav en är tålamod. Med tålamod 
kan man få motparten att bli nervös över att inget avtal fattas och även frammana 
oöverlagda handlingar. En annan komponent är överraskning, att plötsligt byta 
attityd eller metod. Det finns också många olika sätt att dra sig tillbaka på. Ett sätt är 
en skenbar tillbakadragning. Osäkerhet kan skapas hos motparten om det verkar som 
om man har dragit sig tillbaka, utan att det går att vara säker på om så är fallet. Att 
sätta upp gränser är ytterligare en förhandlingskomponent. Det kan handla om att 
begränsa tiden som avsätts till förhandlingen, eller begränsa omfattningen av frågor 
som förhandlingen omfattar. Att ta ett steg i taget kan vara ett sätt att ta sig igenom 
en omfattande förhandling. (Nierenberg, 1970, s.116-120)  
 
När det gäller hur själva förhandlingen drivs finns också en rad olika komponenter 
att använda sig av. En möjlighet som Nierenberg (1970, s.122) lyfter fram är att inta 
en attityd gentemot sin motpart där det framgår att det finns ett gemensamt intresse 
av att komma fram till en lösning och att det bästa sättet är att resonera sig fram till 
den lösning som är bäst för alla parter. En motsatt strategi är avståndstagande. I detta 
kan misskreditering och olika slags attacker ingå. Den fakta som har tagits fram 
under förberedelserna måste inte nödvändigtvis direkt användas vid förhandlingen. 
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Däremot kan det finnas klara fördelar med att föra fram statistika bevis, beräkningar 
och utredningar som argument i sin förhandling.  (Nierenberg, 1970, s.123-125) 
 
Under förhandlingens gång kan media utnyttjas som ett instrument. Genom att ge 
rätt information i rätt tid kan det långsiktiga målet främjas. På samma sätt kan 
information till media vara skadligt om fel information ges vid fel tillfälle. För att ett 
instrument skall kunna användas krävs det naturligtvis att det finns ett intresse från 
medias sida av förhandlingen. (Rollof, 1976, s.70-71) I viss mån kan den egna 
hemsidan bli en plattform för att offentliggöra information. Ibland kanske det inte 
ens är väsentligt att allmänheten tar del av informationen, utan det kan räcka att 
motparten vet att informationen är offentliggjord.  
 
 

3.4 Sammanfattning av analysmodell 
 
Ovanstående teorier utgör beståndsdelarna i den analysmodell som används i 
uppsatsen. (Fig. 5) Beräkningsmodellen utgör den inre, handfasta stommen för analys 
av företrädesvis kvantitativ data, medan förhandlingsmodellen är något mjukare och 
tjänar till att analysera kvalitativ data. Å ena sidan avser förhandlingen att skydda 
beräkningsmodellen, så att den inte ensidigt utformas och missbrukas av endera 
parten utan att beräkningsmodellen kan bevaras och användas, å andra sidan får 
förhandlingen inte vara ett hinder så att man inte tar sig tid att komma igenom för att 
nå det egentliga innehållet. Kostnadsmetodens kritiska faktorerna ger en ansats att 
utveckla metoden, som förvisso fortfarande är en kostnadsmetod, men inte samma 
kostnadsmetod som de kritiska faktorerna först visade sig i. Den nya metoden har 
förutsättningar att utveckla ännu bättre egenskaper än den första kostnadsmetoden.  
 

 
Fig. 5 – Analysmodell 
 
 

 
Beräknings-

teori 
 

 

Förhandlingsteori 
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4 Empiri 
 
 
 
 
 

4.1 Inledning 
 
Kapitlet inleds med en kort presentation av fallorganisationerna och respondenterna. 
Därefter redogörs för kostnadsmetodens tekniska aspekter respektive 
förhandlingsmomentet. Slutligen nämns identifierade för- och nackdelar med 
kostnadsmetoden. Kostnadsdata från de båda fastigheterna behandlas inte i detta 
kapitel, utan presenteras i samband med analysen i nästa kapitel. 
 
Statens fastighetsverk (SFV) 
SFV är ett statligt verk som lyder under regeringen med uppdrag att förvalta bland 
annat särskilt betydelsefulla kulturbyggnader. Fastighetsbeståndet består av allt från 
äldre tiders borgar och fästningar till nutida byggnader såsom till exempel teatrar och 
museer. Förvaltningen har som gemensam nämnare att ”det nationella kulturarvet 
skall finnas tillgängligt för allmänheten och att kulturvärden vårdas och bevaras”. 
(www.sfv.se) Den person som intervjuas är verkets ekonomichef Ingegerd Öhrström. 
 
Akademiska Hus AB (AH) 
Akademiska Hus är ett helägt statligt fastighetsaktiebolag med syfte att vara den 
ledande fastighetsförvaltaren för lokaler anpassade för universitet. Även en viss 
uthyrning till forskningsnära privat verksamhet bedrivs också i en något mindre 
utsträckning. Marknadsandelen på universitetsorterna är 80 procent medan den på 
högskoleorterna är ungefär hälften så stor. (www.akademiskahus.se) Joakim Ollén 
från AH intervjuas i egenskap av koncernchef. 
 
Chalmers tekniska högskola  
Chalmers är en teknisk högskola belägen i Göteborg. Högskolans bildande skedde år 
1829 och möjliggjordes av en donation. Högskolan bedriver undervisning och 
forskning inom naturvetenskap, teknik och arkitektur. Drift, underhåll och 
förvaltning av Chalmers lokaler och fastigheter sköts av Chalmersfastigheter AB, 
även benämnt CF. Fastighetsbolaget ansvarar också för att bygga om och ta fram nya 
fastigheter, för att utveckla högskolans kompetens inom de områden där den verkar. 
Bolaget kan betraktas som en bolagiserad avdelning inom Chalmers. 
(www.chalmers.se; Eklöf) Andreas Eklöf har under flera år arbetat som konsult för 
CF och har ägnat sig åt förhandlingen med AH i stor utsträckning.  
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Lunds universitet (LU) 
Universitetet är Sveriges näst äldsta och togs i drift år 1667 för att försvenska det 
nyligen erövrade Skåne. Med drygt 42 500 kvadratmeter lokalyta är universitetet 
Nordens volymmässigt största institution för högre studier, med fastigheter i flera 
skånska städer, däribland Lund, Malmö och Helsingborg. (www.lu.se) Per Helander 
är respondent från förhandlingsparten och arbetar på Lunds universitets 
förvaltningsledning. 
 
 

4.2 Tekniska aspekter i kostnadsmetoden 
 
SFV tar hänsyn till byggnadernas ålder när kapitalkostnaden beräknas i 
kostnadsmetoden. Kapitalet som fastigheten binder motsvaras av det bokförda 
värdet, vilket utgörs av det historiska anskaffningsvärdet, samt senare investeringar, 
minskat med ackumulerade avskrivningar. (SFV:s ekonomichef) 
 
Anskaffningsvärdena som använts vad gäller de fem byggnader där regeringen 
beslutat att kostnadshyra skall tillämpas, är de värden som byggnaderna tidigare var 
upptagna till i Byggnadsstyrelsen samt investeringar utförda av SFV, minskat med 
därefter gjorda avskrivningar. Vad gäller dessa fem byggnader fick SFV i uppdrag av 
regeringen att skriva bort den uppvärdering som gjordes i samband med starten av 
verket. Den uppvärdering som tidigare gjorts neutraliserades således. Övriga 
byggnader som ej använder kostnadshyra, värderades in till ett marknadsvärde när 
SFV bildades, vilket innebar att värdena i SFV blev högre än de tidigare värdena i 
Byggnadsstyrelsen. (SFV:s ekonomichef) 
 
Administrationskostnaderna per enskild byggnad, som är en komponent i 
kostnadsmetoden, fördelas enligt en schablon per kvadratmeter LOA, där LOA står 
för lokalarea. När kostnadsmetoden tillämpas används verkliga kostnader. Inför ett 
nytt hyresavtal har man förhandlingar och då görs det bedömningar av vad 
kostnaderna blir, baserat på de åtgärder som är aktuella att göra i fastigheten. En 
viktig komponent är underhållet. Här förhandlar och resonerar SFV med hyresgästen 
om vad som är lämpligt. (SFV:s ekonomichef) 
 
SFV gör förvaltningsplaner för fastigheten och kommunicerar både tidsaspekt och 
kostnadsinformation för vad som är prioriterat med hyresgästen och kommer sedan 
tillsammans med hyresgästen överens om vad som skall göras. Detta fungerar rent 
praktiskt så att hyresavtalet bygger på en prognostiserad kostnad och i slutet av 
hyresavtalet görs avräkning mot de verkliga kostnaderna. I fallet med Riksmuseet, då 
kostnaderna blivit något lägre än beräknat vilket till största delen berott på dagens 
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låga räntor, kompenseras museet med hyresrabatter för nästkommande hyresperiod, 
några pengar skickas ej från SFV till hyresgästen. (SFV:s ekonomichef ) 
 
Vilka byggnader som skall tillämpa kostnadsprissättning är reglerat ned på 
byggnadsnivå. Ett exempel är Dramaten i Stockholm som har verksamhet på tre 
olika scener men där kostnadshyran gäller ett hus, det så kallade Thaliahuset vid 
Nybroplan. Detta hus är speciellt förknippat med och hör intimt ihop med 
Dramatens verksamheten. (SFV:s ekonomichef) 
 
I SFV gällde följande år 2004: 
• Avskrivningstid för fastigheter  40 år 
• Avkastningskrav på myndighetskapital  6,7 % 
• Soliditet    36,8 % 
(Soliditeten skall på sikt vara 30 %.) 
(SFV:s årsredovisning 2004) 
 
 

4.3 Förhandling 
 
 

4.3.1 Lunds universitet – Statens fastighetsverk 
 
Förhandling ur Statens fastighetsverks perspektiv 
Vid tillämpning av kostnadsmetoden är ett vanligt föremål för förhandling enligt 
ekonomichefen underhållet. En annan är kostnaden för driften. Det är ibland 
problematiskt då många fastigheter har väldigt komplicerade installationer, hissar, 
klimatanläggningar och så vidare, då det i vissa fall är byggnader som är gjorda för att 
många människor skall kunna vistas i en begränsad lokal under lång tid. Det finns 
även lagstiftning kring dessa aspekter, som till exempel miljökrav. Alla olika faktorer 
som påverkar hyran tas upp och hyresgästen har enligt ekonomichefen alla 
möjligheter att ha synpunkter och komma med förslag på dessa. Kan hyresgästen visa 
att den kan upphandla någonting billigare, så stänger inte SFV dörren för en sådan 
lösning om det är realistiskt. 
 
SFV känner sig ha slutgiltigt ansvar för förvaltningen av byggnaderna. De kan inte på 
grund av hyresgästens ekonomi sätta ner kraven på förvaltningen av själva 
fastigheten. För att dessa skall kunna bestå måste de ha en tillfredställande 
förvaltning.  
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Innan förhandlingsprocessen gör SFV en förvaltningsplan, som underlag för 
hyresförhandlingen. Dessa sträcker sig över en längre period än de tre år som 
hyresavtalen oftast omfattar. Det är ofta problematiskt att få täckning för de större 
underhållen i hyresmodellen under en kort hyresperiod, varför fastighetsverket hade 
sett det som önskvärt med längre hyresperioder.  
 
Vid marknadshyresbaserad förhandling delar SFV, enligt ekonomichefen, in 
fastigheten i olika lokaltyper, till exempel en kontorsdel, en restaurangdel, en köksdel 
och så vidare. Dessa jämförs sedan med marknadshyrorna för en motsvarande lokal i 
ett likvärdigt läge.  Lokalhyran multipliceras med marknadshyran per kvadratmeter 
LOA för likvärdig lokal. Marknadshyran för de olika lokaltyperna summeras och man 
har därefter fått fram marknadshyran för den specifika fastigheten. SFV presenterar 
förslaget för hyresgästen och kan därefter få replik på detta, till exempel att hyran för 
en viss lokaltyp med tanke på lokalens skick borde vara lägre, vilket ger underlag till 
förhandlingsdiskussioner.    
 
Förhandlingsmässigt föredras marknadsbaserade hyror framför kostnadsbaserade, då 
de tar mindre tid i anspråk. SFV:s ekonomichef nämner Dramaten som det har 
pågått förhandlingar med i fyra år, utan att de nått ett avtal för kostnadshyra. Detta 
har fört med sig vissa effekter för personalsituationen både hos SFV och hos 
hyresgästen. Det är enligt ekonomichefen en väldigt påfrestande situation för 
personalen att sällan kunna nå resultat i sitt arbete. Det har också inneburit att 
negativa artiklar mot SFV förekommit i dagspressen, vilket också slitit mycket på 
personalen. 
 
Förhandling ur Lunds universitets perspektiv 
Förhandlingsprocessen avser ett nytt avtal för Universitetshuset i Lundagård. 
Orsaken till det nya avtalet är att universitetet önskar få byggnaden renoverad sedan 
flera år tillbaka. (Förvaltningsledningen)  
 
Processen börjar med att universitetet skriver en lista på alla reparationer som man 
önskar skall göras på byggnaden. SFV räknar sedan ut vad de tror att det skulle kosta 
att utföra dessa. De kommer överens med SFV att dessa reparationer skall innebära 
en total hyra på högst 1450 kronor per kvadratmeter. SFV sätter sedan igång att 
reparera. När reparationerna är färdiga konstateras det att kostnaden blev betydligt 
lägre och att man ändå har fått allt planerats. Hyresförändringen som föranleds av 
reparationen baseras på SFV:s kostnader. Den nya hyran blir ungefär 1150 kronor 
per kvadratmeter. I grunden ligger en bashyra som fastställdes av regeringen då SFV 
bildades, ungefär 700 kronor per kvadratmeter och är inte baserad utifrån kostnader, 
utan är en marknadshyra. Den har sedan räknats upp med index. 
(Förvaltningsledningen) 
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Processen sträcker sig över en lång tid. Byggnationsplanerna inleddes omkring år 
1997. År 2002 bestämde de sig för att sätta igång själva byggandet. Avtal tecknas när 
byggnationerna är färdiga i slutet av år 2005. (Förvaltningsledningen) 
  
Förvaltningsledningens företrädare menar att det inte handlar så mycket om en 
förhandling i regelrätt mening. Universitetet och SFV kör med öppna kort inför 
varandra. Den nya hyran bestäms av de kostnader byggnationen har medfört och det 
finns därmed inte så mycket att förhandla om. Däremot diskuterade de en del med 
varandra innan byggnationerna påbörjades om vad som skulle göras. Generellt 
handlar hyresförhandlingar inte bara om kostnadsnivån, utan också om vad som skall 
ingå. Man kanske säger att nivån skall vara oförändrad, men sedan förhandlas det 
ingående om de komponenter som skall ingå.  
 
Situationen är en helt annan om universitetet förhandlar med ett kommersiellt bolag. 
Då är det ”Kiviksmarknad” som gäller, enligt förvaltningsledningen. Allt är då tillåtet 
för att få ett så bra avtal som möjligt. Kommunala bolag och SFV bygger inte om de 
inte har ett påskrivet hyreskontrakt med hyresgästen som skall använda byggnaden. 
Akademiska Hus och andra kommersiella bolag agerar enligt förvaltningsledningen 
på ett helt annat sätt. De kan sluta ett ramavtal med hyresgästen och sedan sätta 
igång att bygga. När bygget är färdigt börjar de att förhandla om vad detta avtal 
egentligen innebär. Det kan ta flera år innan en överenskommelse har nåtts. 
 
 

4.3.2 Akademiska Hus – Chalmers  
 
När en förhandlingsprocess påbörjas är inte alltid så enkelt att definiera. I denna 
förhandling bedöms dock processen ha påbörjats hösten år 2000. AH säger då upp 
12 avtal, med ambitionen att villkoren skall ändras så att hyran höjs med 10 procent. 
Motiveringen är att marknadshyrorna i Göteborgs centrum har blivit högre. En 
sådan höjning får i förlängningen stora effekter för Chalmers verksamhet, som inte 
går med på detta utan tar ärendet till hyresnämnden. Chalmers konsult säger att 
problemet inte är höjningen som sådan, utan principen att marknadshyra skall 
tillämpas och att resonemanget med marknadshyra blir lite märkligt för Chalmers. 
Dels handlar det om att byggnaderna är byggda och anpassade efter Chalmers behov, 
samt att de är belägna i form av ett campus, med tillhörande synergier som inte 
uppstår om byggnaderna är utspridda. Det handlar också om att en framgångsrik 
högskola skapar ett positivt klimat, som attraherar andra verksamheter. Därmed är 
Chalmers med om att driva upp marknadshyrorna i sitt område, som senare skall 
ligga till grund för den hyra högskolan själv skall betala.  
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Kronologi 
Materialet till denna sammanställning är, om inget annat framgår, hämtat ur Kronologi 
för händelser i hyressättningsfrågan (Chalmersfastigheter, 2003). 
 
År 2001 
I början av året skickar Chalmers ett brev till AH med ett förslag, som innebär att de 
skall teckna långtidskontrakt med AH. För att bestämma hyresnivån föreslås 
självkostnadsmetoden användas. I väntan på en överenskommelse stoppar därefter 
AH vissa av de investeringar som planerats i de aktuella fastigheterna.  
 
En kort tid efter detta inleder Chalmers och AH diskussioner om grundläggande 
principer för AH hyresnivåerna. Dessa diskussioner pågår under hela våren. 
Samtidigt skriver Chalmers till Finansdepartementet och framlägger sin önskan om 
att få teckna långtidskontrakt med AH och att en större öppenhet skall råda. 
 
I samband med detta börjar medias intresse för konflikten att vakna, vilket medför 
att även utbildningsminister Thomas Östros ger sig in i debatten och avvisar 
Chalmers kritik om för höga hyror. Flera artiklar skrivs ur Chalmers perspektiv, men 
vissa journalister väljer att tala för AH.  
 
Chalmers fortsätter att uppvakta Finansdepartementet, som inte tar åt sig 
argumenten, utan hävdar att statens fastighetsförvaltning fungerar bra. Chalmers 
vänder sig då till riksdagspolitikerna från Göteborg.  
 
Hösten 2001 har hyresnämnden prövat Chalmers ärende. De konstaterar att de 
endast kan behandla marknadshyror och inte kostnadshyror, varför ärendet läggs ner. 
 
Nu börjar Chalmers att ta fram fakta om AH och jämföra bolagets avkastningskrav 
med andra kommersiella fatighetsbolag. De konstaterar att AH har högst avkastning.  
 
Under hösten pågår förhandlingar med AH. Utgångspunkten är att komma överens 
om en kostnadshyra. Medias intresse för frågan håller i sig och det kommer artiklar i 
flera olika tidningar. I samband med detta hakar även Lunds universitet på kritiken 
mot AH och anser att konkurrensen är alltför dålig.  
 
Samtidigt skickar riksdagens revisorer ut en rapport som heter Statens 
ändamålsfastigheter – hyressättning och förvaltning på remiss. Chalmers remissvar stödjer 
rapporten, medan AH:s remissvar är kritiskt till stora delar av den. Två motioner 
läggs fram i riksdagen, som båda går ut på att självkostnadshyra skall gälla för 
merparten av universitetens fastigheter. Riksdagens revisorer överlämnar därefter ett 
förslag till riksdagen som går ut på att självkostnadsmetoden skall tillämpas när 
hyresgästen har begränsat med alternativ och att ett expertråd skall behandla 
hyressättningar.  
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I slutet av året tar Chalmers eget initiativ i frågan och beslutar sig för att hyresstrejka 
och endast betala det belopp som de anser är en skälig hyra till AH. Resterande 
belopp deponeras hos Länsstyrelsen.  
 
År 2002 
Chalmers har nu fått med sig Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, och skickar en ny 
skrivelse till Finansdepartementet. Den innehåller en begäran om stöd för att kunna 
föra en öppen dialog med AH, på de grunder som riksdagens revisorer föreslår i sin 
rapport.  
 
Media fortsätter sin bevakning. Exempelvis kan man läsa rubriker som ”Ockerhyror 
knäcker högskolor” (SvD, 11 januari 2002) En del av kritiken riktar sig mot det 
avkastningskrav som staten har på AH. 
 
AH besvarar Chalmers kritik i ett uttalande till en journalist. De menar att Chalmers 
agerande beror på att de har dålig ekonomi och att det grundläggande problemet för 
Chalmers är för små anslag. Under samma vecka, under januari, ordnar AH ett 
informationsmöte med ledningen för Chalmers. Syftet är att få Chalmers tillbaka till 
förhandlingsbordet. AH vill ha en kortsiktig överenskommelse, i väntan på att 
riksdagen gör en utredning. AH tar också fram en broschyr med vanliga frågor och 
svar om deras hyressättning. (Kronologi för händelser i hyressättningsfrågan) 
 
I riksdagen behandlas i slutet av januari två motioner, som båda menar att AH skall 
tillämpa självkostnadsmetoden. Dessutom får skolminister Thomas Östros svara på 
vad de tänker göra för att skydda universiteten mot AH:s höga hyror. 
 
AH har tidigare beslutat sig för att ställa in vissa investeringar. Nu väljer man att 
skjuta upp alla investeringar som rör de byggnader som Chalmers hyr.  
 
Chalmers går till media och menar att AH tar ut en miljard kronor i överhyra från 
landets universitet. Detta gäller enligt deras egna beräkningar.  
 
Under våren förhandlar AH och Chalmers med varandra. En tillfällig lösning ges, 
nämligen att Chalmers inte skall betala mer i hyra än tidigare, dra tillbaka sitt 
föreläggande från Hyresnämnden och tillse att AH får ut de pengar som har 
deponerats hos Länsstyrelsen. AH häver därmed sina investeringsstopp. 
 
Under september beslutar regeringen att tillsätta en kommitté som skall utreda frågan 
om ändamålsfastigheter.  
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År 2003 
Kommittén börjar utreda frågan under våren. Medias bevakning fortsätter. (Kronologi 
för händelser i hyressättningsfrågan) Stiftelsen Chalmers byter ordförande, samtidigt som 
AH byter koncernchef. Dessa personer inser att frågan måste lösas och att osämja 
mellan de båda organisationerna inte är önskvärt. (Chalmers konsult) 
 
I oktober skickar Chalmers ut en analys av AH:s verksamhet till universitet och andra 
berörda parter. Med analysen skickas även en utredning gjord på KTH, om principer 
för universiteten och högskolornas lokalhantering. Utredningen beskriver bland 
annat hur de nordiska grannländerna hanterar frågan. Materialet publiceras även på 
deras hemsida, där även beräkningsunderlag finns att ladda ner. Det framgår av 
analysen är att AH gör en övervinst på en miljard.  
 
AH besvarar detta utskick som Chalmers gjort med ett eget brev till alla som fått 
analysen. Där menar AH att Chalmers påståenden är helt felaktiga, att de givetvis 
följer gällande redovisningsprinciper och att deras revisorer inte haft något att påpeka 
angående dessa frågor. De menar också att Chalmers analys bygger på helt orimliga 
antaganden. Brevet undertecknas av styrelsen för AH. I utskicket finns också en 
artikel ur tidsskriften Ekonomisk Debatt och ett utlåtande om brevet från Chalmers 
från en av AH:s revisorer.  
 
AH säger till media att Chalmersledningens sätt att räkna inte är långsiktigt hållbart 
och menar att det skulle innebära bakslag i form av ökade kostnader kommande år. 
AH poängterar också att de tillämpar gällande redovisningsregler.  
 
Det svar som AH skickat ut bemöts av Chalmers med ett nytt brev. I detta förnekar 
man att Chalmers har antytt att AH inte har följt gällande redovisningsregler. De 
påpekar även att AH:s resonemang inte är konsekvent och tar upp exempel på att 
AH har medgivit att de har haft stora dolda överskott i bolaget. (Akademiska Hus brev 
understryker vår kritik) 
 
År 2004 
I april lägger Ändamålsfastighetskommittén fram sitt betänkande (SOU 2004:28). 
Förslaget innehåller en ökad möjlighet för universitet att tillämpa kostnadsmetoden 
för så kallade ändamålsfastigheter. Kommittén går dock inte på den linje som 
Chalmers förespråkade, nämligen att hela campusområden skall klassificeras som 
ändamålsfastigheter och säger därmed varken att Chalmers eller AH har rätt. 
 
I oktober nås en överenskommelse mellan AH och Chalmers och en 
avsiktsförklaring undertecknas. Den kommer ur de diskussioner som har förts, 
genom initiativ från AH:s nya koncernchef och Chalmersstiftelsens ordförande. 
Chalmers konsult beskriver karaktären av dessa diskussioner som att de hade högt till 
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tak. Man önskade hitta en lösning som är positiv för båda parter och flera olika idéer 
prövades innan en lösning hittades.  
 
Överenskommelsen 
I uppgörelsen ingår att Chalmers tar över ett antal av de byggnader som man tidigare 
hyrt. Ett antal hyreskontrakt förlängs. AH får ett utökat förvaltningsuppdrag. 
Överenskommelsen innebär att Chalmers lokalkostnader sänks med cirka 10 miljoner 
kronor. Avtalet i sin helhet, med alla detaljer, kommer de överens om skall vara klart 
innan årsskiftet. (Konflikten med Akademiska Hus över) I samband med uppgörelsen 
skickas ett gemensamt pressmeddelande ut, med information om avsiktsförklaringens 
innehåll. (Akademiska hus och Chalmers har löst konflikten) Överenskommelsen som 
helhet innebär att parterna blir ungefär lika starka vad gäller de fastigheter som 
Chalmers använder.  
 
Förhandling ur Chalmers perspektiv 
Den stora anledningen till att en uppgörelse nås är att båda parter kan spara pengar. 
De båda bolagen sitter med dubbel kompetens inom vissa områden, såsom 
förvaltning och ekonomi. För AH finns stora rationaliseringsvinster att göra genom 
en samordning. Normalt kan högskolor endast teckna 10-års kontrakt, men då 
Chalmers är en stiftelse möjliggörs längre hyresavtal, som i denna uppgörelse. Långa 
kontrakt medför att parterna kan dela på risken, vilket medför lägre hyror. (Chalmers 
konsult)  
 
Från Chalmers sida har en grupp av personalen haft problemet med AH som 
huvudsysselsättning under flera år. Expertis har anlitats när så har behövts. 
Dessutom har VD:n för CF haft problemet som den av styrelsen mest prioriterade 
frågan. (Chalmers konsult) 
 
Under processens gång har media varit involverade i stor utsträckning. Detta har 
enligt konsulten varit en viktig förutsättning för uppgörelsen. Det har varit ett sätt att 
få uppmärksamhet för frågan. Visserligen hade media redan tidigare uppmärksammat 
fenomenet, men universiteten har också varit aktiva och skrivit insändare. Genom att 
problemet får offentlig uppmärksamhet flyttas frågan från kanslikorridorerna där den 
är svåråtkomlig, till att behandlas på ett öppnare sätt. Uppmärksamheten manar 
parterna att lösa problemet. (Chalmers konsult)  
 
Fördelar med överenskommelsen 
En av orsakerna till att Chalmers vinner på uppgörelsen är att avkastningskraven är 
lägre i Chalmersfastigheter än i AH. Därmed behöver hyrorna inte täcka lika stora 
kapitalkostnader om fastigheterna ägs av CF istället för AH. Dessutom behöver CF 
inte bära så stora gemensamma kostnader som AH, eftersom det är ett lokalt bolag 
och inte rikstäckande. (Chalmers konsult)  
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Båda parter är vinnare i form av ett ökat samarbete. Konsulten menar att klimatet 
mellan parterna har förändrats radikalt, jämfört med när det var som frostigast för 
några år sedan. Bolagen har i varandra hittat värdiga motspelare. Samarbete sker 
dessutom på flera nivåer.  
 
Nackdelar med överenskommelsen 
En nackdel med uppgörelsen för Chalmers är att risken ökar. En del av stiftelsens 
kapital binds nu upp i fastigheter, som annars hade kunnat användas till andra 
investeringar. Kombinationen av att äga en del av sina fastigheter och att ha långa 
hyresavtal på resterande del gör att flexibiliteten i lokalytan är liten. Det kan bli svårt 
att anpassa lokaltillgången om behovet minskar kommande år. Chalmers har inte 
heller fått igenom sitt ursprungliga krav, nämligen att kostnadshyra skall tillämpas. 
Chalmers ser det dock inte som ett nederlag, utan konstaterar att parterna har olika 
syn på hur prissättningen skall ske. Problemet har lösts genom denna 
överenskommelse, som inte innebär kostnadshyra, men som på andra sätt ger 
Chalmers större inflytande över sin lokalförsörjning än tidigare. (Chalmers konsult)  
 
Förhandling ur Akademiska Hus perspektiv 
Koncernchefen säger att bolagets viktigaste grundförutsättning är att de tillhör den 
kommersiella delen av statens bolag och att den enda uppgiften är att generera 
uppsatta avkastningsmål. Några andra yttre krav har inte bolaget på sig. Det innebär 
att bolaget inte kan tillämpa kostnadsmetoden, eftersom det skulle innebära illojal 
konkurrens gentemot andra aktörer. Däremot är marknaden duktig på att pressa 
priserna genom konkurrens.  
 
När AH:s koncernchef tillträdde år 2003 insåg han att konflikten med Chalmers inte 
var bra ur ett affärsmässigt perspektiv. Han menar att det tidigare inte fanns några 
förutsättningar för några konstruktiva förhandlingar och beskriver förhållandet med 
”… först var det krig!”. Det är inte positivt för ett bolag att ha kunder som är så 
missnöjda att de aktivt motarbetar bolaget. Utifrån detta påbörjades förhandlingar 
med den nytillträdde styrelseordföranden för Chalmersstiftelsen. Det första var att 
hitta en gemensam syn på vilka principer som skulle gälla. Tidigare har AH inte varit 
så tydlig med att det är marknadens villkor som gäller för bolagets verksamhet och 
att AH inte är någon offentlig lokalförsörjare, utan ett privat bolag som ägs av staten. 
Om en kund tycker att bolaget har för stor lokal marknadsandel är AH beredda att 
diskutera hur det skall lösas, så att bolaget inte betraktas som ett monopolbolag.  
 
AH:s hyresgäster har ofta mycket hög kompetens inom fastighetsfrågor. De har ofta 
stora resurser avsatta för att hantera dessa frågor, i synnerhet jämfört med andra 
hyresgäster, och har goda möjligheter att kommentera detaljer vid förhandlingar. I 
vissa lägen kan kompetensen och resurserna i det närmaste framstå som alltför 
kraftfulla. (Koncernchef)  
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Bolaget strävar efter att på alla områden jämställa sig med andra privata företag. En 
vanlig uppfattning, av båda parterna vid förhandlingsbordet, har tidigare varit att 
universiteten måste hyra av AH. Så är det dock inte, utan hyresgästen är fri att flytta 
vart som helst. (AH:s koncernchef) 
 
Medias roll har enligt koncernchefen varit tämligen begränsad, även om viss 
publicitet har förekommit. Han beklagar att det inte blir lika stora rubriker när en 
uppgörelse nås, som när konflikten är som värst och säger att AH:s roll inte har 
framkommit ordentligt i debatten, vilket bolaget får ta på sig en del av ansvaret för. 
Uppfattningen att AH har arbetat annorlunda än andra fastighetsbolag har tyvärr 
förekommit.  
 
Det är inte något problem eller misslyckande att bolagets första utgångsbud, 
nämligen att hyrorna skulle höjas i genomsnitt med 10 procent, inte slog igenom i 
slutförhandlingen. Uppgörelsen var enligt koncernchefen helt marknadsmässig och 
marknadshyra innebär inte alltid att hyrorna stiger. Marknadsläget förändrades 
dessutom mycket mellan år 2000 då konflikten blossade upp och år 2004 då 
uppgörelsen nåddes. Marknadshyra är alltid ett resultat av förhandling.  
 
Fördelar med överenskommelsen 
En viktig aspekt med uppgörelsen är att samarbetsklimatet mellan Chalmers och 
Akademiska Hus har förändrats radikalt. Det har konkret resulterat i att AH har 
förvaltningsuppdrag för flera av CF fastigheter. AH:s koncernchef beskriver nu 
relationen som ”utomordentligt glad och positiv”.  
 
Ytterligare än central fördel är att den visar på att AH fungerar som det var tänkt från 
början. Nu agerar bolaget som ett privat bolag. Individuellt satta hyror för 
hyresgästerna gäller numera. Avtal som likformigt reglerar stora fatighetsbestånd 
sluts inte längre. Avtalsfriheten är viktig i en marknadsekonomi. (AH:s koncernchef)  
 
 

4.4 Kostnadsmetodens upplevda egenskaper 
 
 

4.4.1 Respondenternas upplevda fördelar med kostnadsmetoden 
 
SFV:s ekonomichef menar att några generella slutsatser om vilka vinster som ges av 
kostnadsmetoden svårligen kan ges och att bedömningen om dess styrkor får 
bedömas utifrån den enskilde hyresgästens situation. Det är viktigt att hyresgästen 
har resurser och kompetens för att kunna genomföra denna typ av förhandlingar. 
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Exempelvis har Riksmuseet, som är en stor hyresgäst, resurser för detta. I deras fall 
är en person med rätt kompetens avsatt, enkom för att ha hand om lokalfrågor. 
Utöver detta har museet också ekonomipersonal som har kompetens för att göra de 
här bedömningarna och kunna ta del av SFV:s kalkyler och ge synpunkter. 
 
SFV menar att till exempel Riksmuseet uppfyller kravet på en värdig motpart i 
hyresförhandlingarna och att detta innebär en ökad smidighet och förståelse för 
varandras problematik och att de därmed kunnat hitta lösningar som båda parter 
finner vara tillfreds. Överlag förordas professionella förhandlare eftersom parterna då 
pratar samma språk och har en gemensam referensram. Det innebär oftast att 
förhandlingar går snabbare. Tidigare kunde hyresgästen begära underhållsåtgärder 
utan något som helst ansvar och sedan utrycka missnöje i till exempel media om det 
ej blev genomfört. En fördel är att personerna i förhandlingen lär känna varandra 
och att hyresgästen kan förstå vad det innebär att ha ansvar för en fastighet då de ser 
vad saker och ting kostar. 
 
Hyresgästen verkar enligt SFV:s ekonomichef mer nöjd i jämförelse med tidigare, 
trots att kostnaden är likvärdig. Detta tror ekonomichefen kan bero på att de tidigare 
fokuserat på vad de inte fått, snarare än på vad man har fått. Detta menar hon kan 
bero på att kravställning utan ansvar är enkelt, medan kravställning där också ansvar 
utkrävs ställer hyresgästen i en annan situation.  
 
Kostnadsmetoden är lämpligast för gamla kulturbyggnader. Detta gäller i synnerhet 
om hyresgästen inte kan välja om verksamheten skall bedrivas i denna byggnad eller 
ej, utan är ålagda att vara i den byggnaden. (AH:s koncernchef)  

 

4.4.2 Respondenternas upplevda nackdelar med kostnadsmetoden 
 
Det är enligt SFV:s ekonomichef tveksamt om kostnadshyra skulle kunna tillämpas 
på hela SFV:s fastighetsbestånd. Det är administrativt betungande både för SFV och 
hyresgästen. Små hyresgäster har inte resurser för den här typen av förhandlingar, att 
kunna bedöma huruvida kostnadsberäkningar är riktiga eller ej.  
 
SFV:s ekonomichef exemplifierar detta med Nationalmuseet, som kommit med 
invändning mot tid- och resursaspekten för förhandlingarna. I deras fall har externa 
konsulter kopplats in för att kunna göra bedömningar på underhållsnivåer, vilket 
upplevts som problematiskt och dyrbart. 
 
Kostnadsmetoden, innan de nya hyrorna presenterades, skapade en förväntning om 
att hyrorna för institutionerna skulle kunna sänkas ännu mer. Detta visade sig 
emellertid inte infrias då hyrorna tvärtom i några fall blev högre, vilket skapade 
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besvikelse hos hyresgästerna. Att hyrorna höjdes istället för att sänkas, menar SFV:s 
ekonomichef kunnat bero på att hyrorna redan var låga, många gånger under 
marknadshyran.  
 
SFV är kritisk till Ändamålsfastighetskommitténs förslag att tillsätta en nämnd som 
skall besluta vilka byggnader som skall ha kostnadshyra. Man undrar vad nyttan är 
med att tillsätta en sådan nämnd och vilken kompetens som skall ingå. Skall det bli 
fler fastigheter med kostnadshyra måste det vara regeringen som bestämmer då det är 
regeringen som tilldelar anslag och som måste ta de ekonomiska konsekvenserna av 
detta. Skall kostnadshyra tillämpas måste hyresgästerna också tilldelas anslag så att de 
klarar av att betala hyran. (SFV:s remissvar SOU 2004:28) 
 
Det uppstår problem om ett statligt bolag som agerar på en konkurrensutsatt 
marknad skall använda kostnadshyra för sina statliga hyresgäster, säger konsulten. 
Det kan då framstå som om bolaget ägnar sig åt illojal konkurrens. Särskilt gäller 
detta för ett bolag som AH, om marknaden förutsätts vara konkurrensutsatt fullt ut. 
Bolaget har en stark ställning på marknaden för universitetslokaler. CF har dock 
drivit tesen att AH inte agerar på någon konkurrensutsatt marknad, då universiteten 
inte kan flytta utan att detta får omfattande negativa konsekvenser för verksamheten. 
 
En nackdel för hyresgästen är att risken ökar. Om de skall vara med och bära 
kostnaderna måste de också bära en del av risken. Ett riskpåslag bör därför läggas på 
hyran. Det finns annars en risk att hyresnivån varierar kraftigt från år till år, vilket 
inte är bra för verksamheten, eftersom det blir svårt att planera. Ytterligare ett 
problem uppstår om parterna får för sig att kostnadshyran skall vara rättvis. 
Modellen blir snabbt mycket stor och komplicerad, om det inte får finnas några 
schabloner inbyggda. Att följa upp varje krona bara för att det skall bli rättvist är 
oerhört krävande. (Chalmers konsult) 
 
Om kostnadsmetoden används försvinner ett konkurrensmoment. Det går inte att 
använda sig av en sådan metod om hyresvärden skall agera på en fri konkurrerande 
marknad. Erfarenheter har visat att det därmed blir sämre för hyresgästen. Dessutom 
är marknaden duktig på att pressa priser. Även om hyresvärden agerar 
marknadsmässigt så kan det resultera i en hyressättning som är ganska lik en 
kostnadshyra. (AH:s koncernchef)  
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5 Analys 
 
 
 
 
 

5.1 Inledning 
 
I kostnadsmetoden finns olika faktorer, som beroende av hur de utformas och 
hanteras ger olika effekter på metodens slutliga egenskaper. Som nämnts tidigare är 
de två faktorerna de beräkningstekniska aspekterna samt förhandlingsmomentet. 
Den beräkningstekniska faktorn analyseras utifrån den kvantitativa data som har 
samlats in, genom att en självkostnadshyra beräknas för de båda fallfastigheterna. I 
det andra stycket vidtar en analys av det förhandlingsmoment som kostnadsmetoden 
innehåller. Denna analys utgår från tidigare framställd förhandlingsteori.  
 
 

5.2 Självkostnadsmetoden i praktiken 
 
I detta avsnitt analyseras den kostnadsdata som har samlats in. Den har inte 
presenterats i föregående kapitel, utan visas först när den används i samband med 
analysen. Beräkningarna utförs i tre tabeller. I tabell 1 utförs 
kapitalkostnadsberäkningar för SFV som en helhet. I tabell 2 sker presentation och 
beräkningar av det kapital som är knutet till de båda studerade byggnaderna, samt 
räntekostnader och avkastningskrav hänförliga till byggnaderna. Dessa beräkningar är 
en fortsättning på beräkningarna i tabell 1. Tabell 3 innehåller slutligen beräkningar 
av kostnadshyror för respektive fastighet. Dessa beräkningar görs utifrån den 
beräkningsmodell som tagits fram i den teoretiska referensramen. Kostnadshyran 
jämförs även med verkliga hyresnivåer. 
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Tabell 1 
Beräkning av kapitalkostnader (tkr) SFV 
Genomsnittligt myndighetskapital  4 896 406  
Genomsnittligt främmande kapital 7 611 904  
Genomsnittligt kapital, summa 12 508 310  
Räntekostnad, främmande kapital, netto 284 992 
Andel myndighetskapital 39,1 % 
Andel främmande kapital 60,9 % 
Genomsnittlig räntekostnad, främmande kapital 3,7 % 
Avkastningskrav på myndighetskapital 6,7 % 
 
Beräkning av kapitalkostnaden avser kapitalkostnaden för år 2004 i SFV som helhet. 
Genomsnittligt myndighetskapital utgörs av medelvärdet av ingående och utgående 
balans. Främmande kapital utgörs av allt kapital som inte är myndighetskapital och är 
också ett genomsnitt av ingående och utgående balans. Räntekostnaden för främmande 
kapital är ett netto av finansiella kostnader och intäkter. Data är hämtad från SFV:s 
årsredovisning för år 2004. 
  
 
Tabell 2 
Kapitalkostnad & vinstpålägg (tkr) UHL MHM 
Genomsnittligt bundet kapital 13 132  41 083  
Myndighetskapital hänförligt till byggnaden 5 141  16 082  
Främmande kapital hänförligt till byggnaden 7 992  25 001  
Avskrivning 267  1 322  
Räntekostnad främmande kapital 299  936  
Summa kapitalkostnader 566  2 258  
Avkastningskrav på myndighetskapital, vinstpålägg 344  1 077  
 
Dessa beräkningar avser kapitalkostnader och vinstpålägg för de båda studerade 
byggnaderna. Myndighetskapital hänförligt till byggnaden är beräknat utifrån andelen 
myndighetskapital i SFV och genomsnittligt bundet kapital i respektive byggnad. På 
motsvarande sätt är främmande kapital hänförligt till byggnaden beräknat. Avkastningskrav 
och räntekostnad främmande kapital är beräknade utifrån genomsnittliga kostnader i 
SFV för respektive kapitalkategori, samt från kapital hänförligt till respektive 
byggnad. Data är hämtad från SFV:s internredovisning och från ovanstående 
beräkningar.  
 
Posten genomsnittligt bundet kapital utgår från bokförda värden. I modellen har dock ej 
hänsyn tagits till att det bokförda värdet möjligen inte är detsamma som 
anskaffningsvärdet minskat med ackumulerade avskrivningar. Med anskaffningsvärde 
menas här utgifterna för att bygga fastigheten. En skillnad mellan bokfört värde och 
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anskaffningsutgiften minskat med ackumulerade avskrivningar, kan uppstå om 
fastigheten under sin livslängd byter ägare och köpeskillingen avviker från säljarens 
bokförda värde. Denna problematik gäller då fastigheten byter ägare inom 
koncernen, i detta fall inom staten. Om köpeskillingen är högre än det bokförda 
värdet, blir de beräknade kapitalkostnaderna för höga. Då SFV bildades fördes 
byggnader över från Byggnadsstyrelsen till marknadspriser, som var högre än de 
bokförda värdena. Därmed är upptaget genomsnittligt bundet kapital för stort. Detta 
medför att kostnaderna i modellen är för höga. Detta är därmed inte något stort 
problem för modellen, då detta exempel i ett sådant fall skulle ha uppvisat en ännu 
större skillnad mellan hyra enligt dagens marknadsmetod och kostnadsmetoden. 
 
Tabell 3 
Kostnadsmetod (tkr) UHL MHM 
Drift 501  1 373  
Underhåll 1 455  1 027  
Administration 361  1 295  
Kapitalkostnader 566  2 258  
Vinstpålägg 344  1 077  
Kostnad med vinstpålägg 3 228  7 030  
Verklig hyra 3 650  12 566  
Skillnad mellan verklig hyra och kostnadshyra 422  5 535  
Procentuell skillnad 11,6 % 44,1 % 
 
Detta är den slutliga beräkningen av hyresnivåer enligt självkostnadsmetoden som 
utvecklats i den tidigare framställda referensramen. Drift utgörs av vatten och värme, 
personal samt övrig drift. Posten underhåll innehåller även kostnader för 
hyresgästanpassningar. I administration ingår förutom gemensamma kostnader även en 
liten del som benämns övriga kostnader. De administrativa kostnaderna är fördelade 
schablonmässigt efter antalet kvadratmeter. Komponenterna i kapitalkostnader 
redogörs för ovan, liksom vinstpålägget, som ovan benämns avkastningskrav. Verklig 
hyra är det belopp som hyran uppgick till enligt gällande kontrakt år 2004. Data är 
hämtad från ovanstående beräkningar och från SFV:s internredovisning.  
 
 

5.2.1 Universitetshuset Lund (UHL) 
 
Den verkliga hyran för UHL uppgick år 2004 till 3,6 Mkr. Detta är ett resultat av den 
marknadsmetod som ligger till grund för hyran. Om självkostnadsmetoden istället 
skulle ha använts, hade hyran blivit 3,2 Mkr, enligt ovanstående beräkningar. 
Skillnaden kan möjligen framstå vara av mindre omfattning, men det handlar om 
cirka 400 tkr, eller 11,6 procent.  



 48 

 
Den rådande marknadshyran bygger på ett marknadsvärde som togs fram på 1990-
talet då SFV bildades och kontrakt skrevs med Lunds universitet för denna byggnad. 
De justeringar som har gjorts därefter har skett i form av uppräkning enligt index. 
Vid renoveringar och andra anpassningar har hyresjustering skett utifrån de 
kostnader som åtgärderna medfört. Nuvarande hyra är därmed inte ett resultat av en 
ren marknadsmetod, även om grunden utgår från denna metod, utan har även vissa 
inslag av kostnadsmetoden. 
 
 

5.2.2 Musikhögskolan Malmö (MHM) 
 
Skillnaden mellan verklig hyra och självkostnadshyra är markant. Den uppgår år 2004 
till 5,5 Mkr, vilket motsvarar 44,1 procent. Den verkliga hyran uppgick till 12,5 Mkr, 
medan kostnadshyran hade uppgått till 7 Mkr. Det är dock inte säkert att hyresnivån 
över tiden skulle vara 44,1 procent lägre om kostnadsmetoden användes i enlighet 
med ovan använda beräkningsmodell. I undersökningen framkommer nämligen ej 
huruvida år 2004 var ett ordinärt kostnadsår eller ej, det vill säga om kostnaderna 
detta år var ovanligt låga. Exempelvis lades betydligt mindre kostnader ner på 
underhåll än vad det gjordes i Univesitetshuset Lund, 123 respektive 298 kr per 
kvadratmeter LOA. (SFV:s Internredovisning) Den genomsnittliga underhållskostnaden 
för SFV:s fastigheter var 371 kronor per kvadratmeter lokalarea under år 2004. 
(SFV:s ekonomichef) Det innebär att underhållskostnaden endast var en tredjedel av 
den genomsnittliga underhållskostnaden.  
 
Om posten underhåll skulle höjas till genomsnittlig nivå, skulle kostnadshyran bli 
ungefär två miljoner kronor högre än ovanstående beräkningar, drygt 9 Mkr. Därmed 
kvarstår ändock en markant skillnad, cirka 3,5 Mkr, mellan kostnadsmetoden och 
dagens marknadsmetod. Det synes svårt att hitta förklaringar liknande denna för hela 
skillnaden, utan det förefaller som om åtminstone en viss del av skillnaden är direkt 
hänförlig till valet av metod. 
 
 

5.2.3 Kostnadsmetodens effekter på hyresnivåerna 
 
Sammanfattningsvis ger utformade metoden för kostnadshyresberäkningar olika 
stora effekter gentemot dagens metod på olika byggnader. För de båda studerade 
fastigheterna innebär det dock att hyran blir lägre än vad den är nu. För MHM del 
handlar det om en rejäl skillnad, 5,5 Mkr eller 44,1 procent, medan det för UHL 
handlar om en något blygsammare summa, nämligen 400 tkr eller 11,6 procent. De 
beräknade kostnadshyrorna är ett resultat av hur analysmodellen är utformad. Om 
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modellen hade sett annorlunda ut, skulle utfallet givetvis kunnat bli annorlunda. Det 
är dock inte sannolikt, att utfallen hade skiljt sig markant från ovanstående, eftersom 
kostnadsmetoden trots allt måste hålla sig inom vissa ramar, även om det finns vissa 
möjligheter att variera utformningen av metoden.  
 
 

5.3 Förhandling 
 
Analysavsnittet som följer nedan består av två delar, nämligen parternas 
förhandlingsförmåga samt förhandlingsprocess. Båda avsnitten grundar sig i den tidigare 
uppbyggda referensramen och följer dess struktur. Den första delen, parternas 
förhandlingsförmåga, handlar om de bakomliggande faktorer som påverkar 
förhandlingens förutsättningar och slutliga utformning, själva förhandlingsprocessen.  
 
 

5.3.1 Parternas förhandlingsförmåga 
 
Förhandlingsstil  
Förhandlingen mellan CF och AH samt mellan SFV och LU kan sägas ha många 
gemensamma drag, men påvisar också en del skillnader. Utifrån det egna perspektivet 
uppfattar sig parterna som mer samarbetsvilliga än konkurrensinriktade. En viktig 
faktor som kommuniceras är att de olika lösningar som diskuteras parterna emellan, 
så långt som det är möjligt, skall kunna uppfylla inte bara de egna, utan även 
motpartens krav. Detta kan sammanfattas med att samförstånd är en komponent 
som upplevs som viktig, exempelvis graden av underhåll för SFV och 
utbyggnadsmöjligheter hos AH:s hyresgäster. Den som initierar förhandlingen 
försöker se till att även motparten är med i hela processen, vilket visat sig gälla i båda 
fallen.  
 
Både CF och AH upplever att förhandlingsstilen blivit mer på bådas villkor och man 
har blivit mer samarbetsvillig. Tidigare var situationen mer konkurrensbetonad. 
Kompromissande kom i andra hand, ”…det var krig” som koncernchefen utrycker sig 
om saken. Akademiska Hus hade tidigare i sin agenda både en övertygelse och 
beslutsamhet om vad man ansåg vara rimligast, oavsett vad hyresgästen tyckte, vilket 
hos CF skapade en känsla av att bli överkörd. Tidsmässigt varade denna aningen mer 
hårda stil från AH:s sida över ett antal år och började först få en vändning år 2001, 
efter koncernchefsbytet hos Akademiska Hus och ett ordförandebyte hos 
Chalmersfastigheter. De båda intervjuade uppfattade detta som en viktig händelse 
och att det har haft betydande effekter för förhandlingsstilens utveckling. 
Förändringen har således varit mest framträdande på individnivå där den förra 
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koncernchefen hade en annan syn på sin verksamhet och därmed även på hur 
förhandlingarna skulle bedrivas.  
 
För att använda sig av Shells terminologi är det rimligt att likna resan som 
Akademiska Hus gjorde från att vara något av en ångvält, med starka och principfasta 
egenintressen i fokus, till att bli mer av en kompromissivrare som inte är främmande 
för lösningar som inte tidigare prövats. CF har haft en tämligen aggressiv 
förhandlingsstil, vilket de flesta motparter enligt Shell känner ett obehag inför. Detta 
verkar stämma även på AH, som såg CF:s attacker som ett hot mot verksamheten.  
 
Förhandlingsstilen hos SFV och LU har inte haft någon större utveckling, utan kan 
mer liknas vid status quo, där parterna befunnit sig någonstans mellan 
kompromissivrare och fredsmäklare. Det kan alltså sägas att den egna perceptionen 
om att vara lyhörd och samarbetsinriktad också stämmer överens med hur den egna 
insatsen utifrån modellen objektivt kan bedömas.  
 
Förvaltningsledningen vid Lunds universitet nämner även hur förhandlingarna med 
kommersiella aktörer går till, exempelvis AH. Förhandlingsstilen är då en helt annan 
än när de förhandlar med SFV. Det gäller att skaffa sig så goda villkor som möjligt 
och alla medel är tillåtna. Trumfkorten läggs inte upp på bordet utan att det är väl 
förberett och situationen är den rätta.  
 
Att AH anser sig agera på en konkurrensutsatt marknad får naturligtvis konsekvenser 
för förhandlingsstilen. Bolaget måste då rätta sig efter de spelregler som gäller. Om 
en kund är starkt missnöjd, går det inte bara att ignorera, utan problemet måste lösas 
på något sätt. Då SFV ej är utsatt för konkurrens i samma bemärkelse som AH, blir 
dessa effekter där inte lika påtagliga.  
 
Mål och förväntningar 
Det finns ett naturligt motsatsförhållande mellan CF och AH. AH vill å sin sida 
försöka maximera sin avkastning, medan CF försöker minimera sina kostnader. 
Teoretiskt vore den optimala kostnaden för CF noll och den optimala intäkten för 
AH har ingen övre gräns. Detta innebär att båda parter samtidigt inte till fullo kan 
vara nöjda, utan att den andra blir missnöjd, vilket gör att priset kommer att hamna 
på en nivå som kan göra att endera parten antingen kan bli mer eller mindre nöjd.  
 
Ur koncernens perspektiv är den bästa nivån den nivå då parterna handlar på ett, för 
den gemensamma målsättningen, optimalt sätt. I detta fall torde det innebära en nivå 
där hyresgästen får bära de kostnader som nyttjandet av lokalerna ger upphov till, 
eftersom de då har möjlighet att bedöma var de tillgängliga resurserna på bästa sätt 
hjälper till att uppfylla verksamhetens mål.  
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Det är inte otänkbart att CF från början var medvetna om vad som skulle krävas för 
att utifrån deras perspektiv nå positiva resultat i hyresförhandlingarna, det vill säga 
sänka sina kostnader. Med en allt starkare opinion till högskolornas fördel och en 
vikande opinion för AH för hyresnivåer, flyttades helt enkelt utrymmet bakåt för 
AH:s del och närmare det minikrav där smärtgränsen går. AH var efter den 
massmediala uppvaktningen, som CF med flera initierat, inte längre kapabel att trycka 
på i den positiva förhandlingszonen, utan fick snarare acceptera att spelreglerna 
ändrats till gagn för motparten. Detta visade sig i form av att Akademiska Hus 
aviserade en för många överraskande hyressänkning. 
 
Det går att fråga sig om CF:s respektive AH:s utgångsbud var realistiska, eller om de 
endast var en utgångspunkt för förhandling. AH ville å sin sida att hyrorna skulle 
höjas ordentligt, medan CF drev linjen att hela principen för hyressättningen skulle 
förändras från marknadsmetod till kostnadsmetod. Ingen av parterna kan sägas ha 
fått igenom sitt utgångsbud, vilket åskådliggör parternas relativa styrkeförhållande. 
Möjligen var båda parterna medvetna om att utgångsbuden inte var realistiskt 
genomförbara, utan låg under motpartens smärtgräns. (Fig. 6) Chalmersfastigheter 
sänker sina kostnader med 10 miljoner kronor på ett bräde. Hyressättningarna skall 
numera ske individuellt för universiteten, snarare än att som tidigare betraktas som 
en homogen klump. Däremot tillämpas inte kostnadsmetoden konsekvent mellan 
parterna, så på den punkten har CF fått ge vika. 
 

 
Fig. 6 – Akademiska Hus och Chalmersfastigheters förhandlingssituation 
 
Auktoritativa normer och principer 
Konsekvensprincipen är särskilt tydlig i förhandlingen mellan Statens fastighetsverk 
och dess hyresgäster. Från SFV:s hyresgäster har det funnits en strävan mot att 
kunna ge ett kompetent intryck i förhandlingarna med SFV. Större hyresgäster har 
mer resurser och kan i många fall anställa kompetent personal som enbart sysslar 
med hyresfrågorna. Som ekonomichefen på SFV ser det så har även mindre 
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hyresgäster höga ambitioner, men att det oftast inte är realistiskt att hålla sig med 
samma personal utan att verksamhetschefer, som inte alltid har tid eller egentligen 
vill ombesörja den här typen av frågor, ändå ser sig nödgade att utföra dessa 
uppgifter. Detta är stressande för verksamhetscheferna, vilket också kan spegla av sig 
i samarbetet.  
 
Det har hänt att konsulter på de mindre institutionerna kopplats in som en extra 
förhandlingskraft i ett försök att minska kunskapsglappet till SFV. Även om försöken 
att öka kunskapsnivån för de olika institutionerna varit hedersamma, framstår det 
som att SFV mer eller mindre har dikterat villkoren. Denna dominans är inte 
nödvändigtvis ett resultat av en utstuderad strategi, utan kan vara en följd av att 
institutionerna har valt att prioritera andra frågor.  
     
Situationen mellan AH och CF har haft en annorlunda karaktär. Här är det snarare 
fråga om två parter som båda har stor kompetens i hyresfrågorna. Ett utryck för 
detta exemplifieras av AH:s koncernchef, som menar att det ibland nästan funnits en 
för stor kompetens hos motparten, vilket man får anta minskat utsikterna att på egen 
hand diktera agendan. En sådan dominans har för AH alltså inte varit möjlig, 
eftersom någon signifikant kunskapsskillnad inte existerat.  
 
CF försökte genom mediaexponering få AH att omedvetet byta 
hyressättningsprincip. Strategin framstår som något raffinerad. CF argumenterade 
nämligen för en ändring av hyressättningsmetod genom att visa på exempel när 
marknadsmetoden har tagit sig uttryck som i det närmaste liknar kostnadsmetoden. 
Därigenom försökte de få AH att tro att marknadsmetoden fortfarande användes, 
även om avtalen som skulle slutas i det närmaste liknade kostnadsmetoden. Denna 
typ av avtal används enligt CF mellan kommersiella fastighetsbolag och stora kunder, 
när fastighetsbolagen har tagit över kundens fastighetsinnehav och långa 
hyreskontrakt skrivs. Fenomenet förefaller vara ett exempel på det som Shell 
betecknar som en konsekvensfälla. Motparten tror helt enkelt att de handlar 
konsekvent, utan att egentligen göra det.  
 
Relationer  
Alla fyra som intervjuats verkar vara av åsikten att goda relationer med sina 
förhandlingspartners är att föredra. Det har av det empiriska materialet inte framgått 
om parterna har personliga relationer utöver arbetet, men från den numera hjärtliga 
relationen som CF och AH säger sig ha, är det naturligtvis inte omöjligt att en mer 
personlig relation vuxit fram, sammanknutna dels genom sin affärsmässiga och 
kanske även andra gemensamma intressen. Detta skulle kunna vara en delförklaring 
till Akademiska Hus nyvunna vilja till att jämka sina tidigare hårt satta villkor. Genom 
att parterna har ingått ett mer långsiktigt samarbete, kan det antas att tidshorisonten 
för växelverkan har övergått från att vara tämligen kort till att bli längre, där parterna 
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inte räknar med att få kompensation för varje liten uppoffring genast, utan har ett 
längre tidsperspektiv. 
 
Relationen mellan Statens fastighetsverk och dess hyresgäster har antagligen överlag 
fördjupats mer gentemot större institutioner än mindre, vilket inneburit skillnader på 
förhandlingens struktur. Den fördjupande relationen grundar sig förmodligen på att 
de större hyresgästerna i större utsträckning har haft en liknande kompetens och 
utbildningsbakgrund som personalen på SFV, vilket möjliggjort en smidigare relation. 
Detta har bidragit till att relationerna till större hyresgäster över tiden oftast varit mer 
stabila och friktionsfria, än vad gällt de mindre hyresgästerna, som i större 
utsträckning kan antas ha expertiskunskap inom det verksamhetsområde de sysslar 
med och inte inom fastighetsfrågor. I en stabil relation finns troligen en tämligen lång 
växelverkan.  
 
Motpartens intresse 
Koncernchefen på Akademiska Hus har visat ett tydligt intresse för sin motpart. En 
stor del av samtalet resonerade koncernchefen kring hur frågor för motparten skulle 
kunna lösas på ett optimalt sätt, vilket tyder på att han haft en stor förmåga till 
partisk iakttagelse.  
 
Även ekonomichefen på SFV verkar i stor utsträckning besitta denna förmåga. Hon 
kommer flera gånger in på att det för hyresgästerna inte helt sällan är ett dilemma att 
täcka sina kostnader, vilket SFV har förståelse för och försöker agera efter.   
 
Inflytande 
Akademiska Hus har med ett positivt inflytande, genom att se till de behov som CF 
haft, förbättrat sin förhandlingssituation. Genom gesten med sänkta hyror för CF, 
öppnar AH upp möjligheterna att ta igen på andra områden. Till exempel får CF det 
svårt att inom den närmaste tiden, med tanke på växelverkans minnesfunktion, 
komma med ytterligare krav, då AH visat sig villig att kompromissa på vissa punkter. 
Här måste alltså CF för att inte framstå som irrationella visa att de också kan 
kompromissa. Att genom hot försöka tvinga fram en uppgörelse kan vara effektivt, 
men vilar samtidigt på ett stort risktagande då utgången inte är helt säker.  
 
Det finns ingen information som tyder på att Chalmersfastigheter ställt ultimatum på 
Akademiska Hus om bättre avtalsvillkor och att media skulle kopplas in om dessa 
inte infriades. Även om detta inte skedde explicit, så ligger det nära till hands att 
åtminstone ledningen på AH fick uppfattningen om att någon form av hot, genom 
att framställa AH i en sämre dager och därmed få negativ publicitet från CF:s sida 
förelåg. Parterna kan sägas ha gått från ett negativt inflytande, via CF:s försök till 
normativt inflytande vad gäller byte av hyressättningsprinciper, till ett inflytande som 
främst kan betecknas som positivt.  
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Statens fastighetsverk har ett helt annat inflytande på förhandlingssituationen än dess 
hyresgäster, men till skillnad från AH som är ett aktiebolag, använder de sig inte 
riktigt av samma verktyg för att nå resultat. SFV har en annan syn på sin egen och 
hyresgästernas roll, än vad Akademiska Hus har som ett privat fastighetsbolag på en 
öppen marknad. Negativt inflytande är tveksamt om SFV skulle använda sig av, 
mycket därför att skillnaden ur koncerngemensam synvinkel mellan den egna 
enheten och övriga inte upplevs som tillräckligt stora för att motivera en mer hårdför 
stil. SFV ser i stor utsträckning att målen inte inkräktar på varandras verksamheter, 
utan har gemensamma nämnare. Akademiska Hus ser sig däremot som en av många 
agenter på en öppen marknad, där allt inom lagens råmärken är tillåtet för att nå ett 
så bra resultat som möjligt för det egna bolaget. Distinktionen är alltså större här och 
maktfaktorn som CF använt sig av har visat sig fruktsam.   
 
 

5.3.2 Förhandlingsprocess 
 
Förberedelser 
Statens fastighetsverk förbereder sina förhandlingar genom att utarbeta en 
förvaltningsplan. Denna sätter ramar och kommer naturligtvis att vara mer eller 
mindre normerande när parterna skall förhandla om detaljerna. Att hyresgästen kan 
komma med synpunkter må visa på en viss lyhördhet, men här kommer SFV in som 
en starkare part och begränsar hyresgästens möjligheter till en jämspelt position. Det 
är framstår som att SFV dikterar merparten av villkoren.  
 
Från LU:s sida består den centrala förberedelsen av att tänka igenom vad de önskar 
av byggnaden. Dessa önskemål värderas sedan och rangordnas i viss mån. Utöver 
detta sker inga omfattande förberedelser, utan man börjar diskutera sina önskemål 
med SFV, för att se vilka kostnader de medför. 
 
CF följer i stor utsträckning vad som kan förväntas utifrån förhandlingsteorin när det 
gäller sina förberedelser. De arbetar mycket med att hitta relevant information om 
AH. Dessutom tas underlag fram som stödjer argumentationen. CF har under 
processen flera personer som har till huvudsaklig uppgift att förbereda 
förhandlingsmomenten. Dessutom tas experthjälp in då det behövs, exempelvis 
jurister och fastighetsekonomer från KTH.  
 
Det går möjligen att finna vissa brister i graden av objektivitet. I vissa lägen används 
uppgifter och underlag som inte motparten känner igen sig i och anser är direkt 
felaktiga. Detta kan inte anses fylla kriteriet att vara kritiskt inställd till det material 
som studeras inför en förhandling. Överlag skaffar de sig dock stor kunskap om sin 
motpart, vilket även torde kunna sägas om AH, som också de har lagt ner stor möda 
på att skaffa relevant information om CF.  
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Genomförande 
Själva genomförandet kan bestå av en kombination av strategier. En möjlig strategi är 
tålamod. Vad gäller SFV och LU, kan det sägas att de har en stor dos av tålamod, då 
de kan förhandla i flera år innan en uppgörelse nås, vilket förövrigt även gäller 
förhandlingen mellan CF och AH. Tålamod är således en strategi som har använts 
flitigt. Generellt kan det nog sägas att den utdragna processen om möjligt har gjort 
parterna än mer angelägna att nå en överenskommelse.  
 
Attityden har tidigare nämnts och gäller för alla förhandlingar som studerats. Den har 
överlag varit att hitta en lösning som är bra för båda parter. Detta har visat sig vara 
en framgångsrik strategi, åtminstone i den bemärkelse att en överenskommelse har 
nåtts och parterna har lämnat en oönskad avtalslös situation.  
 
CF lägger fram statistiskt material och utredningar för sin argumentation, helt enligt 
förhandlingsteorin. Exempel på sådana fakta är avkastningsjämförelser mellan 
kommersiella bolag, som visade att AH hade högst avkastning. Det framgår däremot 
inte av tillgängligt material huruvida all tillgänglig fakta har använts direkt i 
förhandlingen med AH, eller om viss fakta endast har tjänat som underlag för 
förberedelsen. Det är dock naturligt att anta att inte all fakta har lagts fram och 
använts i själva förhandlingens genomförande. Ett selektivt urval torde rimligen 
förekomma i alla situationer.  
 
Media har använts som ett förhandlingsverktyg. Att få med sig media och få till stånd 
en stark mediarapportering utifrån universiteten och högskolornas perspektiv, var 
antagligen kritisk för CF:s del. Här verkar CF fått full utdelning. I den svenska 
pressen har artiklar som tar upp situationen vinklat den utifrån universitetens 
perspektiv med fokus på konsekvenser, som till exempel att kvaliteten på utbildning 
och forskning blir lidande. Både CF och AH har även använt sig av sina hemsidor 
för att publicera material, både om sig själva och om motparten. Detta förefaller 
främst ha tjänat en funktion av att de talar om för den andre parten vad de vet om 
dess förhållanden. I viss mån har detta förmodligen även varit en språngbräda till 
medias uppmärksamhet. 
 
Mediarapportering har inte varit något centralt moment för LU. Däremot har SFV 
märkt av en negativ publicitet i hyresfrågan och även ordnat presskonferenser där 
bakgrunden till hyresprinciperna förklarats. (www.sfv.se) I någon mån har alltså 
SFV:s hyresgäster fått sin situation belyst av media. Det är dock mer osäkert vilken 
betydelse detta har haft för förhandlingarnas utgång. 
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6 Resultat 
 
 
 
 
 

6.1 Diskussion 
 
Användandet av marknadsmetoden som styrmedel inom en koncern innebär 
rimligen att köparen får köpa tjänsten från vilken part som helst, oavsett om det 
innebär att den upphandlas internt inom koncernen, eller om det sker från en extern 
part. Enligt lokalförsörjningsansvarsprincipen så är statliga enheter, såsom 
universitet, fria att själva välja var verksamheten skall bedrivas. Det är således fullt 
möjligt att exempelvis flytta ut de funktioner som finns i UHL, till mer perifera 
lokaler för att spara in pengar. 
 
I detta sammanhang kan det vara relevant att fråga sig varför universitetet hyr av 
SFV trots att marknadsmetoden används. Två möjliga orsaker framträder. Det kan 
dels vara så att SFV faktiskt har de lägsta marknadshyrorna, dels att universitetet av 
andra anledningar är mer eller mindre beroende av lokalerna. Den första förklaringen 
är inte orimlig. Marknadshyran för UHL var 834 kronor per kvadratmeter år 2004, 
vilket efter en nyligen genomförd renovering kommer att höjas till ungefär 1150 
kronor per kvadratmeter. Detta kan jämföras med en av grannfastigheterna, som nu 
är ledig till en marknadshyra av 1400 kronor per kvadratmeter. I en sådan enkel 
jämförelse ligger SFV bra till och detta kan vara en bidragande faktor till att 
universitetet hyr av SFV. 
 
Det är emellertid sannolikt att UHL också har en bundenhet till universitetet som 
inte kan mätas i kronor och ören. Byggnaden, som universitet är starkt förknippat 
med, står för en månghundraårig akademisk tradition och man får anta att Lunds 
universitet som varumärke hade blivit tämligen naggat i kanten utan den 
karaktäristiska byggnaden. 
 
För Musikhögskolans del förefaller det troligare att det handlar om lokalernas 
lämplighet för den verksamhet som bedrivs. Ett rimligt antagande är att det inte finns 
något större utbud i Malmö vad gäller byggnader som både har en konsertlokal, 
övningsrum och andra lärosalar som är akustiskt lämpade för musikalisk verksamhet. 
Det kan också vara så att dessa olika faktorer samspelar, vilket möjligen är den mest 
sannolika förklaringen.  
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Ingångsbud vid förhandling 
AH gick in i förhandlingen med intentionen att höja hyrorna. Resultatet blev istället 
sänkta hyror med 10 miljoner kronor per år, vilket knappast var något de initialt hade 
räknat med. Det går att hitta många möjliga anledningar till varför AH blev den stora 
förloraren när de nya hyresavtalen slöts. Kanske hade den förra ledningen medvetet 
eller omedvetet brister i sin omvärldskontroll, de insåg helt enkelt inte att 
smärtgränsen var passerad och att motparten inte skulle stå passiv, vilket AH:s 
ledning snart blev varse.  
 
Tidsaspekten i förhandlingsprocessen 
Varför har förhandlingarna tagit så lång tid? Förhandlingen mellan SFV och vissa 
hyresgäster har pågått flera år, vilket föranleder frågan om tålamod utifrån någon part 
varit en medveten strategi. Vad var i sådana fall tanken och vad skulle uppnås med en 
utdragen förhandling? Kanske är detta ett skenbart samband och att orsaken bakom 
de långa förhandlingarna kan tillskrivas andra omständigheter, eller att det blivit 
slentrian hos hyresgästerna, att det kanske inte upplevs som något konstigt att 
oprioriterade frågor som hyresavtal får dra ut på tiden. 
 
Staten som koncern 
AH verkar inte se sig som en del av den statliga koncernen. Koncernchefen påpekar 
att det är ett privat företag. Därför ser inte bolaget att det är deras primära ansvar att 
främja koncernnyttan. Det ser lite annorlunda ut i SFV som framstår som mer 
hänsynstagande till koncernnyttan, då de visar förståelse för sina hyresgästers 
situation och ofta har det gemensamma bästa för ögonen. Skillnaden kan bero på att 
SFV och dess hyresgästers mål har större överensstämmelse än AH och dess 
hyresgäster. Den kan även bero på den skillnad som föreligger i statens styrning av de 
båda enheterna. AH bedöms främst efter sin förmåga att generera vinst.  
 
SFV har förvisso ett avkastningskrav, men det skall endast uppnås och myndigheten 
bedöms inte i samma utsträckning som Akademiska Hus efter sin förmåga att 
överträffa detta mål. SFV har även till uppgift att förvalta ickekommersiella 
fastigheter, exempelvis slott och fästningar. De är därmed vana att inte enbart tänka i  
kommersiella termer, utan kan i någon utsträckning förväntas ha förmåga att se till 
helheten och förhålla sig till sitt uppdrag som statlig fastighetsförvaltare. På liknande 
sätt framstår det som att Chalmers ser sig som en del av utbildningssystemet med 
liknande målsättningar som staten. Relationerna inom den statliga koncernen torde 
därmed kunna beskrivas enligt figur 7. Kopplingarna mellan staten, SFV och LU är 
tydliga och målsättningarna är liknande för de olika enheterna. Däremot har inte AH 
en lika tydlig koppling till sin huvudman, staten, och inte heller till Chalmers. 
Relationerna utgår inte från att skapa koncernnytta, utan bygger snarare på 
kommersiella villkor. 
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Fig. 7  – Koncernförhållandet mellan de studerade enheterna 
 
Verkliga kostnader 
Principen för högskolor och universitet är på andra områden att de får bära sina 
verkliga kostnader, exempelvis för personal och utrustning. Den enda stora posten 
där denna princip inte råder är lokalkostnader. Där används istället en schablon, ett 
uppskattat marknadspris, på grund av att denna resurs hanteras av särskilda 
resultatenheter. Vad händer om även andra kritiska resurser läggs över på andra 
resultatenheter, exempelvis personalen? Om en med lokalerna analog princip skall 
råda även för personalhanteringen, vilken blir då kostnaden? Vad är det uppskattade 
marknadspriset för akademiker, om det överhuvudtaget finns? Vissa skulle säkert 
hävda att det inte gör det, medan andra tar det för en självklarhet, precis som när det 
gäller uppfattningen om huruvida det finns ett marknadspris för 
universitetsbyggnader.  
 
Principen för att bestämma ett marknadspris för en akademiker torde vara att hitta 
en alternativkostnad. I vissa lägen skulle den förmodligen motsvara ett ordentligt 
konsultarvode, medan det i andra sammanhang förmodligen endast finns mindre 
välbetalda alternativa arbetsuppgifter. Att betrakta förekomsten av olika principer för 
olika slags resurser, behöver inte handla om en strävan mot rättvisa. Det handlar om 
hur universitet och andra statliga hyresgäster skall förhålla sig till ett ekonomiskt 
styrsystem om det inte är konsekvent utformat.  
 
 

6.2 Slutsatser 
 
I detta avsnitt presenteras de slutsatser som studien resulterat i utifrån de 
frågeställningar som finns i uppsatsens syfte. Först besvaras frågeställningen om hur 
kostnadsmetoden skulle påverka hyresnivåerna. Därefter presenteras de kritiska 
faktorer som har identifierats i metoden. Avsnittet som handlar om 
kostnadsmetodens främjande av koncernnyttan, syftar till att besvara frågeställningen 
om vilka effekter metoden ger upphov till ur ett koncernperspektiv. Slutligen ges 
förslag på hur kostnadsmetoden skulle kunna utvecklas.  

Ledning 
staten 

Chalmers AH 

Ledning 
staten 

LU SFV 
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6.2.1 Kostnadsmetodens påverkan på hyresnivåer  
 
För UHL medför kostnadsmetoden en hyra på 3,2 Mkr för år 2004. Det är en 
skillnad gentemot dagens nivå på ungefär 400 tkr, då den verkliga hyran uppgick till 
3,6 Mkr. Skillnaden motsvarar 11,6 procent.  
 
Om kostnadsmetoden hade använts för MHM, hade hyreskostnaden år 2004 varit 
5,5 Mkr, eller 44,1 procent, lägre än vad den verkligen var. Nivån skulle förändras 
från cirka 12,5 Mkr till 7 Mkr. Det går dock inte generellt att säga att hyresnivåerna 
över tiden skulle vara 44,1 procent lägre för Musikhögskolan om kostnadsmetoden 
användes. Detsamma gäller för UHL. 
 
De båda undersökta byggnaderna bär hyreskostnader som ligger över den 
genomsnittliga nivån för SFV:s fastighetsbestånd. Övervinsten från fastigheterna är 
betydligt högre än SFV:s genomsnittliga övervinst, som procentuellt är mycket liten. 
Generellt i SFV är inte hyresnivåerna så långt ifrån de nivåer som de skulle har varit 
om kostnadsmetoden tillämpades för hela SFV:s fastighetsbestånd. Därmed kan man 
dra slutsatsen att kostnadsmetoden får olika effekter på befintliga hyresnivåer. Vissa 
fastigheter skulle få sin hyra sänkt betydligt, medan andra skulle få en höjd 
hyreskostnad. 
 
 

6.2.2  Kritiska faktorer för kostnadsmetoden 
 
I detta avsnitt redogörs för kostnadsmetodens kritiska faktorer som har framkommit 
i studien. Dessa utgörs av de omfattande resurser som förhandlingsmomentet kräver, 
medias roll, risken att incitamenten minskar samt strävan att försöka skapa en fullständigt 
rättvis metod.  
 
Resurskrävande 
En kritisk faktor är att kostnadsmetoden för med sig omfattande förhandlingar, 
vilket är kostsamt för båda parter. Detta inverkar därmed negativt på koncernnyttan. 
Förhandlingarna tar lång tid och sliter hårt på personalen. Det krävs omfattande 
kompetens och resurser både från hyresvärden och hyresgästens sida, när 
kostnadsmetoden används. En liten hyresgäst kan därmed komma i kläm om de inte 
har tillräcklig kompetens. En lösning som används för att komma tillrätta med det 
här problemet är att expertis anlitas. Dock återstår då problemet att det tar stora 
ekonomiska resurser i anspråk. Att metoden kräver omfattande förhandlingar kan 
också vara ett problem om relationen mellan parterna är spänd. Det kan resultera i 
att förhandlingarna tar onödigt lång tid.  
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Beroende på hur förhandlingen sköts kan en part ha mycket att vinna. Denna slutsats 
kan dras utifrån de förhandlingar som har studerats, även om inte alla dessa har 
handlat om kostnadshyror, eftersom de återspeglar de förutsättningar som råder 
mellan de parter som är aktuella för förhandling om kostnadshyra.   
 
Om inte parterna hade varit så angelägna om att nå en lösning, skulle det ha tagit 
ännu längre tid, om det över huvud taget hade varit möjligt att komma överens. 
Detta är en av metodens svaga punkter. Å andra sidan kan även marknadsmetoden 
ha större eller mindre inslag av förhandling, varför detta inte är ett problem explicit 
för kostnadsmetoden, men det måste ändå hanteras. Marknadsmetoden kan skapa en 
osäkerhet huruvida det pris som betalas motsvarar det man faktiskt får. Om 
kostnadsmetoden används, vet enheten åtminstone att de får vad de betalar för, 
förutsatt att den säljande enheten är professionell och effektiv. Båda metoderna har 
således problemet att parterna måste komma överens om vad som skall ingå i den 
vara eller tjänst som avses, vilket kräver någon form av förhandling.  
 
Medias roll 
Förhandlingens utgång är i viss mån beroende av media. Genom att media väljer, 
eller väljer bort, att rapportera vissa moment synes det som om förhandlingens 
utgång i någon mån kan påverkas. Å ena sidan kan detta vara en hjälp för parterna att 
bli värdiga motparter rent styrkemässigt. Draghjälp av media kan nämligen öka en 
svag parts förhandlingsförmåga. Å andra sidan innebär medias påverkan, att 
metodens effekter beror på en faktor som inte koncernledningen kan kontrollera. 
Det finns därmed en risk att koncernnyttan får stå tillbaka för en enskild enhets 
särintresse.  
 
Incitament 
Metoden medför att möjligheten för en enhet att göra övervinster på transaktionerna 
inom koncernen försvinner. Detta kan i sin tur leda till att incitamenten att hålla 
kostnaderna nere minskas. Istället för vinstmaximering, övergår kanske enheten till 
att sträva efter välskötta byggnader, med alltför omfattande underhåll som följd, 
vilket inte nödvändigtvis är motiverat för koncernen som helhet. Det är naturligtvis 
önskvärt att SFV som hyresvärd är mån om att göra sitt uppdrag på så bra sätt som 
möjligt, till exempel att hålla en hög nivå på underhållet för att bevara 
kulturfastigheter för eftervärlden, vilket kan vara kostsamt. 
 
Samtidigt får man anta att det utifrån statens eller skattebetalarens perspektiv är 
relativt svårbedömt att veta var gränsen går för ett rimligt underhåll. I sin iver är det 
lätt att fastighetsförvaltaren genom fokusering på uppgiften om bevarande och 
utveckling, glömmer bort effekterna på statens resursallokering som 
alternativkostnaden för en rigorös byggnadsskötsel medför. Det kan inte förutsättas 
att de enskilda enheterna förstår denna problematik och till fullo handlar för bästa 
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avvägning för koncernen. När det inte längre finns utrymme för att göra övervinster, 
finns det alltså en risk att incitamenten till en resurseffektiv förvaltning minskar.  
 
Rättvisa 
Ytterligare en kritisk faktor som är förknippad med kostnadsmetoden, är att den 
ibland framställs som en metod för att skapa rättvisa. När ingen skall få göra vinst på 
bekostnad av någon annan inom koncernen, kan man hamna i att allt skall 
detaljregleras i metoden. Den blir därmed snabbt mycket omfattande och kräver 
oerhört stora resurser för att ta fram och hantera. Att uppnå rättvisa är dock inte 
metodens primära syfte, varför risken att den av vissa aktörer och enheter förväntas 
skapa rättvisa måste beaktas och hanteras.  
 
 

6.2.3  Kostnadsmetodens främjande av koncernnytta  
 
Nedan redogörs för faktorer som framkommit i studien och som främjar skapandet 
av koncernnytta. De fyra faktorer som behandlas är samarbete, underhåll, anslag samt 
verkliga kostnader. 
 
Samarbete 
Metoden främjar utvecklingen av samarbetet mellan hyresvärd och hyresgäst på ett 
naturligt sätt.  Ett ökat samarbete kan även komma verksamheten till gagn i andra 
sammanhang, vilket torde kunna främja koncernnyttan. Ett ökat samarbete 
underlättar för parterna att se effekterna hos den andra parten av sina handlingar. 
Dessutom förefaller hyresgästerna bli mer nöjda och sätter i större utsträckning rätt 
värde på fastigheten. För att en kostnadshyra skall kunna uppskattas inför en 
hyresperiod, krävs det att parterna är överens om vilka underhållsåtgärder som skall 
utföras och vilka tjänster som skall ingå. Därmed tvingas hyresgästen att aktivt ta 
ställning till i vilken utsträckning kostnaden motsvarar någon nytta. Det blir också 
lättare för hyresvärden att förhålla sig till hyresgästens krav än vid användandet av 
marknadshyra. Detta eftersom hyresgästen inte lika enkelt kan begära och önska olika 
former av underhåll, utan att vara beredd på att det påverkar hyresnivån.   
 
Kostnadsmetoden ger inte upphov till märkliga koncerneffekter, i form av att en 
enhet väljer att köpa utifrån, trots att resursen finns i koncernen. Det leder även till 
en tydligare koppling mellan staten som koncernledning och organisationerna som 
ingår i koncernen.  
 
Underhåll 
Underhållet som utförs avgörs vid användande av kostnadsmetoden inte av 
konjunkturen och hur stort utrymme ett marknadspris ger, utan kan förväntas 
motsvara behovet av underhåll. Den ger därmed förutsättningar för en långsiktig 
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planering av underhållet och att koncernen förvaltar fastigheterna på ett långsiktigt 
ekonomiskt framgångsrikt sätt. 
 
Dagens marknadsmetod riskerar däremot att ge upphov till underhållsåtgärder som 
beror av den tillfälliga ekonomiska situationen. Strävan vid marknadsmetoden kan 
mycket väl vara ett ansvarsfullt förvaltande, men det verkliga underhållet kommer att 
bero på den ekonomiska situationen som kan variera kraftigt över en 
konjunkturcykel, i synnerhet för fastighetsbranschen.  
 
Anslag 
Vissa fastigheter bär idag andra fastigheters kostnader, vilket även innebär att vissa 
hyresgäster bär andra hyresgästers kostnader. Detta är ett resultat av den metod som 
används. Det går även att se det som att hyresgästerna tar ett solidariskt ansvar för de 
totala hyreskostnaderna. Dock har statens ledning till uppgift att fördela anslag enligt 
de prioriteringar som gäller. En ojämn hyresfördelning medför att anslagen 
omfördelas, på ett sätt som inte syns i några sammanställningar eller rapporter. 
Genom att en viss verksamhet får för låga hyresnivåer, får de dolda anslag till sin 
verksamhet. Detta torde inte stå i överensstämmelse med de principer som råder i 
Sverige om att offentliga verksamheter skall vara öppna och kunna granskas.  
 
Om kostnadsmetoden istället används, reduceras det problemet och verksamheten 
får bära de verkliga kostnaderna för sina lokaler, vilket är en av de positiva 
egenskaper som metoden har. Kostnadsmetoden leder till att en större tydlighet 
uppnås när det gäller fördelning av anslag till olika verksamheter. För 
koncernledningen innebär detta att det blir enklare att se hur stora resurser en enhet 
faktiskt förfogar över och dolda hyressubventioner reduceras. 
 
Verkliga kostnader 
Kostnadsmetoden innebär att en verksamhet belastas med verkliga kostnader, istället 
för marknadsmetodens alternativkostnader. Ur koncernens perspektiv torde verkliga 
kostnader ge bättre styreffekter än alternativkostnader. Det blir då lättare för en 
enskild enhet att se konsekvenserna av ett val för koncernen som helhet. 
Sammanfattningsvis leder det till ökade förutsättningar för ett bättre 
resursutnyttjande inom koncernen. 
 
 

6.2.4 Utveckling av kostnadsmetoden 
 
Den stora utmaningen att komma tillrätta med de omfattande resurser som 
förhandlingsmomentet kräver. En orsak till omfattningen är att varje fastighet skall 
förhandlas utifrån sina premisser. Det förefaller även som att det krävs mycket för att 
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komma överens om vilket underhåll som skall utföras under en period. Detta är 
naturligtvis helt beroende på den enskilda fastighetens förutsättningar.  
 
En av kostnadsmetodens främsta egenskaper är att enheten belastas med verkliga 
kostnader. Det finns dock en risk att man börjar sträva efter att metoden skall bli 
rättvis. Ju större rättvisa som eftersträvas, desto fler detaljer måste regleras i metoden, 
vilket medför att många parametrar måste förhandlas. Av dessa orsaker är alltså 
lösningen inte att sträva efter rättvisa. Det behöver dock inte innebära att metodens 
egenskap att uppnå verkliga kostnader behöver stå tillbaka.  
 
Utifrån dessa resonemang framstår en lösning vara att reducera 
förhandlingsmomentets omfattning. Detta kan göras genom att metoden i större 
utsträckning byggs på schabloner, i viss analogi med hur administrationskostnaderna 
idag beräknas i SFV. Den stora posten som kräver förhandling är underhållet. Det 
borde dock inte främst vara de enskilda parternas intressen som avgör underhållets 
omfattning, utan koncernens intresse av att förvalta sina tillgångar på bästa sätt. 
Därmed borde underhållets storlek till största del styras av koncernledningen. 
 
För att det skall finnas någon slags begränsning för fastighetsägarens underhåll, kan 
ett generellt kostnadstak per kvadratmeter för en viss typ av fastighet fastställas. 
Taket får dock ej sättas så lågt att erforderligt underhåll ej kan utföras över tiden. 
Nivån bestäms rimligen av koncernledningen, i denna studie ytterst av regeringen, 
vilket leder till att ledningen får möjlighet att styra organisationen och skapa 
incitament för den säljande enheten. Taket innebär att underhållskostnaderna för 
hyresgästen är begränsade. När kostnadshyran beräknas behöver inte omfattande 
förhandlingar ske om underhållets storlek. Utifrån förvaltningsplanen kan 
hyresgästen förvissa sig om att tillräckligt underhåll kommer att utföras under 
perioden. Kostnaden som debiteras är däremot begränsad av ett tak, oavsett hur stort 
underhåll som är planerat under avtalsperioden.  
 
När en avtalsperiod är slut sker avräkning till verkliga kostnader. Precis som nu sker i 
SFV, återspeglar sig sedan saldot på tillgodohavandet inför nästa hyresperiod. Det 
innebär att fastighetsägaren kan utföra större underhållsåtgärder en viss avtalsperiod 
och ta igen kostnaden för detta under kommande avtalsperiod. Det finns därmed 
möjlighet att likviditets- och kostnadsmässigt tillfälligt utjämna underhåll mellan olika 
hyresgäster.  
 
En invändning som kan framställas mot denna konstruktion är att fastighetsägaren 
utsätts för en affärsmässig risk, vilket är korrekt. Risken kan kompenseras genom att 
ett riskpåslag görs vid beräkningen av kostnaden. I de beräkningar som har utförts i 
denna studie torde man kunna anse att ett sådant påslag ingår i avkastningskravet. I 
detta fall uppgår detta avkastningskrav till 6,7 procent. Då nuvarande ränteläge är 
betydligt lägre, innebär det att kravet även innehåller ett riskpåslag, utöver den 



 65 

riskfria räntan. Det är dock farligt att börja sträva efter att riskfördelningen ska vara 
rättvis. Ur koncernens perspektiv är det inte särskilt väsentligt på vilken enhet risken 
ligger, koncernen utsätts oavsett den inbördes riskfördelning för samma risk. Att 
lägga resurser på riskhantering, är för en koncern främst motiverat då risken kan 
flyttas ut ur koncernen. Det är dock inte möjligt så länge som fastigheten ägs av 
koncernen.  
 
Genom att utföra dessa modifieringar av metoden, minskar 
förhandlingsmomentets roll. Det leder i sin tur till att medias roll inte kan få lika 
mycket plats, eftersom parterna inte har så mycket att vinna på att använda sig av 
media, när det inte finns så mycket att förhandla om. Det hjälper även 
förhandlarna att hitta en gemensam plattform, eftersom vissa förutsättningar är 
givna. När en plattform finns är det betydligt enklare att hitta lösningar, varmed 
förhandlingsmomentets omfattning minskar. En gemensam plattform som 
tillgodoser båda parternas intressen, skapar förutsättningar för förhandlarna att 
hitta konstruktiva lösningar som gynnar båda parter. Shell (2000, s. 92ff) menar 
att skickliga förhandlare ägnar sig mer åt att hitta en gemensam plattform än 
ovana förhandlare. När vissa förutsättningar är givna blir där därmed enklare även 
för ovana förhandlare att genomföra en effektiv förhandling. 
 
 

6.3 Uppsatsens bidrag till ämnesområdet 
 
Under de litteraturstudier som har bedrivits under uppsatsens gång, har det ej 
framkommit vilka kritiska faktorer som är förknippade med kostnadsmetoden. Det 
förefaller därmed råda en viss avsaknad av teoribildning kring kostnadsmetodens 
kritiska faktorer och hur de kan hanteras på ett sätt som stärker metoden och ökar 
dess användbarhet.  
 
Denna studie bidrar med att identifiera kritiska faktorer för kostnadsmetoden. Det är 
dock inte på något sätt säkerställt att samtliga kritiska faktorer för kostnadsmetoden 
har fångats in. Det kan mycket väl finnas flera. De identifierade faktorerna har dock 
framkommit i studien och är därmed några av de kritiska faktorerna. Dessa faktorer 
ligger till grund för den utveckling av metoden som har skett i studien. Genom att 
hantera de kritiska faktorerna kan de negativa konsekvenserna av dem minskas och 
internprismetodens positiva effekter på koncernstyrningen ges större utrymme.  
 
En kritisk faktor, som än en gång kan vara värd att nämna, är omfattningen av de 
resurser som krävs för att genomföra förhandlingsmomentet. Goda möjligheter har 
dock visat sig för att kunna komma tillrätta med detta problem. Genom en 
modifiering av metoden där schabloner ges större utrymme, kan den tjäna till att bli 
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ett viktigt styrverktyg för koncernledningar att i större utsträckning förmå 
organisationens enheter att i första hand se till det gemensamma målet i koncernen 
och därigenom skapa koncernnytta. 
 
Studien åskådliggör även att det kan förekomma stora skillnaderna på en hyresnivå, 
beroende på vilken metod som används för internprisberäkningen. Det görs genom 
att exempel på byggnader där kostnadsmetoden skulle kunna vara aktuell lyfts fram. 
Det exemplifierar en konkret bild av metodens konsekvenser för hyresnivåer.  
 
 

6.4 Metodens inverkan på resultatet 
 
Givet de resultat som har framkommit i studien, kan man fundera på i vilken 
utsträckning den valda metoden har fyllt sitt syfte, samt i vilken grad resultaten hade 
blivit annorlunda givet en annan metod. Att se till hela SFV:s fastighetsbestånd 
istället för att endast studera två fallfastigheter, hade antagligen givit ett annat resultat. 
Det hade då nödvändigtvis inte blivit så stor skillnad mellan dagens metod och 
kostnadsmetoden. Det hade därmed inneburit att ett minskat spektrum av metodens 
egenskaper hade uppenbarat sig och att inte lika många kritiska faktorer hade 
påträffats. 
 
Det är inte sannolikt att resultaten hade blivit väsentligt annorlunda om andra 
förhandlingar hade studerats. Till exempel framkom i intervjun med SFV:s 
ekonomichef en bild av flera förhandlingssituationer, inte bara den hänförlig mellan 
SFV och LU, varmed studiens underlag blev bredare än vad som först var 
ambitionen. Däremot har det antagligen spelat en stor roll att de personer som 
bidragit till den empiriska processen haft en god sakkännedom. Att få möjlighet att 
intervjua dessa nyckelpersoner har påverkat resultatet i positiv bemärkelse, då det 
bidragit till att validera resultatet. 
 
De båda studerade förhandlingssituationerna har befunnit sig i ett liknande skede vad 
gäller tidsaspekten. De är avslutade, vilket kan ha påverkat den bild som framträtt av 
det goda samarbetsklimat som har skapats mellan parterna. Båda förhandlingarna har 
fått vad som kan betecknas som ett lyckligt slut, det vill säga en förhandlingssituation 
där ingen part känner sig missnöjd, vilket stärks av modellen. Hade förhandlingen 
mellan Chalmers och Akademiska Hus studerats när relationen mellan parterna var 
som mest hätsk, skulle förmodligen slutsatserna om metodens positiva inverkan på 
samarbetsklimatet varit annorlunda. Den slutliga bedömningen är att den använda 
metoden har skapat goda förutsättningar att uppfylla uppsatsens syfte.  
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6.5 Reflektioner  
 
I detta avsnitt diskuteras några aspekter och fenomen som framkommit i uppsatsen. 
Till skillnad från tidigare avsnitt i detta kapitel tjänar dessa områden inte direkt till att 
uppfylla uppsatsens syfte. Det handlar dock om tänkvärda fenomen som är nära 
knutna till uppsatsens ansats och som inte utan vidare negligeras, utan tillägnas viss 
reflektion.  
 
Olika avkastningskrav 
En orsak till att Chalmers kunnat sänka sina lokalkostnader är att fastigheterna som 
används bytte ägare från AH till CF. Det innebar att kostnaderna för lokalerna 
minskade, på grund av att bolaget har olika avkastningskrav. AH har ett 
avkastningskrav på 7,4 procent år 2004. (AH:s årsredovisning 2004, s.3) CF har 
däremot inte något avkastningskrav alls. Det enda krav CF har på sig vad det gäller 
vinster, är att bolaget skall uppnå en soliditet på 5 procent fram till år 2010, vilket 
förvisso medför en slags avkastningskrav, även om vinsten inte delas ut. (Chalmers 
konsult)  
 
Det går att fråga sig om kostnaderna verkligen minskar bara för att fastigheter byter 
ägare. Olika bolag kan visserligen ha olika kapitalkostnader och hantera olika mycket 
risk, men en sådan skillnad uppstår inte inom en koncern. Om man tänker sig att det 
är koncernen som äger fatigheten, bör inte kapitalkostnaden förändras beroende på 
vilket bolag inom koncernen som formellt äger fastigheten. En sådan minskning av 
kostnaderna är endast skenbar. Den synes uppkomma på grund av att principerna för 
kapitalkostnadsberäkningarna inte tar hänsyn till att bolagen är inom samma koncern.  
 
Kapitalkostnad i CF 
CF använder kostnadsmetoden när de hyr ut inom Chalmers. Avtalet som slöts 
innebar att CF köpte vissa fastigheter som de nyttjar av AH. När CF sedan internt 
använder sig av kostnadsmetoden, kommer kapitalkostnaderna inte att bli korrekta ur 
ett koncernperspektiv, förutsatt att fastigheterna inte såldes till bokfört värde. 
Användarna av lokalerna kommer att fortsätta betala en slags hyra till AH, genom att 
betala kapitalkostnader för den eventuella vinst som AH gjorde på försäljningen. Det 
innebär att användarna får betala samma kostnader två gånger. För att lösa detta 
torde det enklaste vara att överlåta fastigheter mellan olika enheter i samma koncern 
till bokfört värde. Då uppkommer inte dessa effekter.  
 
En annan variant är att skriva ner värdet för fastigheterna i den köpande enheten. 
Förvisso reduceras på detta sätt felet vid kapitalkostnadsberäkningen, men det 
eliminerar dock inte alla problem. Den säljande enheten, AH, tillgodogör sig 
fortfarande en vinst och CF måste på något sätt hantera kostnaden som 
nedskrivningen innebär. Om ägarens avkastningskrav inte anpassas efter detta, så 
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kommer kostnaden endast att hamna någon annanstans inom CF, för att 
avkastningskravet skall uppnås.  
 
Marknadsmetoden för campus 
En framgångsrik högskola attraherar andra aktörer att etablera sig i högskolans 
närhet. Det innebär att exempelvis Chalmers påverkar marknadshyran i det område 
där de verkar, oavsett var de ligger geografiskt. Därmed fungerar marknadsmetoden 
inte som det är tänkt i teorin. Här bortses alltså från de eventuella effekter som själva 
fastighetsobjektet har på den lokala marknaden. Marknadshyran kommer 
förmodligen att ändras om högskolan flyttar, vilket innebär att marknaden följer 
Chalmers, och andra attraktiva högskolor, och inte tvärtom.  
 
Kostnadsmetoden i kommersiella bolag 
AH:s koncernchef menar att ett kommersiellt bolag inte kan använda sig av 
kostnadsmetoden utan att konkurrera illojalt. Denna uppfattning delas av konsulten. 
Samtidigt betonar koncernchefen att marknaden är bra på att pressa priser. Rent 
logiskt torde ett företag vara berett att agera på en marknad, så länge som alla 
kostnader täcks och ägarnas avkastningskrav blir uppfyllda. Många företag önskar 
säkert att göra större vinster än så, men de torde som sagt inte dra sig ur marknaden 
så länge som kostnader och avkastningskrav blir täckta.  
 
Om marknaden nu är så pass duktig på att pressa priser som koncernchefen hävdar, 
bör priserna på en konkurrensutsatt marknad, landa på nivåer i närheten av nivåerna 
med kostnadshyra. Därmed kan det inte vara något problem för ett kommersiellt 
bolag att tillämpa kostnadsmetoden, utan att för den sakens skull bli beskyllda för 
illojal konkurrens. Ett sådant förfarande kan liknas vid en vanligt förekommande 
kostnadskalkyl med vinstpålägg.  
 
 

6.6 Förslag på fortsatta studier 
 
Under studiens gång har flera problemområden påträffats som har nära anknytning 
till uppsatsens ansats, även om de inte behandlats i denna studie. Det har exempelvis 
förts resonemang om att ett universitet påverkar marknadspriserna i sitt område. 
Därmed uppkommer frågeställningen huruvida ett universitet påverkar 
marknadshyrorna och i vilken utsträckning.  
 
De senaste åren har det blivit vanligare att stora företag säljer sitt fastighetsbestånd 
och sedan hyr tillbaka dem på långtidskontrakt. Under arbetets gång har 
uppsatsförfattarna dock inte stött på någon studie som klargör hur vanligt detta 
fenomen är, eller till vilken grad dessa kontrakt liknar kostnadshyra. Detta handlar 
således om huruvida kommersiella marknadsaktörer använder sig av kostnadshyra.  
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I det empiriska material som samlats in under arbetet med uppsatsen, betonar 
koncernchefen på Akademiska Hus att de är ett privat företag, även om staten är 
ägare. Vilken betydelse har det att bolagets ägare är svenska staten? Vad får det för 
konsekvenser för bolagets agerande och skiljer sig ett statligt bolags agerande från ett 
privat bolag? 
 
När det gäller användandet av kostnadsmetoden är ett område fastigheter, vilket 
medför en viss specifik problematik. I det sammanhanget kan det vara relevant att 
studera vilka skillnader och likheter som finns då metoden appliceras på andra 
produkter och tjänster inom den offentliga sektorn. De kritiska faktorer som har 
identifierats har framkommit genom studier av fastighetsförvaltning. En relevant 
ansats för fortsatta studier är därmed att testa i vilken utsträckning dessa kritiska 
faktorer är gällande även när kostnadsmetoden används på andra stödtjänster. Detta 
skulle bidra till att en större kunskap om kostnadsmetodens lämplighet för olika 
ändamål och belysa i vilken utsträckning de kritiska faktorerna är generella.  
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