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Abstrakt 
 

Studiens syfte är att se om det finns några skillnader vad det gäller avkastningskrav mellan 
privata och kommunala fastighetsbolag. Detta är intressant att undersöka efter lagändringen 
2011, om att kommunala fastighetsbolag ska bedriva sin verksamhet enligt affärsmässiga 
principer. Innebörden av det här är att de kommunala bolagen framförallt har två faktorer att 
förhålla sig till, deras allmännyttiga uppdrag och deras affärsmässighet. Vilket är en faktor mer 
än vad de privata fastighetsbolagen har, som enbart behöver förhålla sig till sin affärsmässighet. 
Konsekvensen av det här är att de kommunala fastighetsbolagen måste hitta en balans mellan 
att förse invånarna i kommunen med bostäder samtidigt som de måste göra affärer som 
beräknas att ge en positiv avkastning. Styrelsen i respektive bolag är de som bestämmer vilket 
avkastningskrav som bolaget ska förhålla sig till. Studien har därför även sett till hur 
bolagsformen ser ut i de bolag som har undersökts. Det finns här en stor skillnad mellan just 
kommunala och privata fastighetsbolag. De kommunala bolagen har till största del en politisk 
tillsatt styrelse, till skillnad från de privata fastighetsbolagen.  

Studien ser till fyra delar som är av betydelse vad det gäller avkastningsnivåer hos de olika 
bolagen. Dessa delarna är: bolagsstyrelsen, lagstadgade bestämmelser, finansieringsalternativ 
och risker. 

Sex intervjuer har genomförts för att få fram den empiriska data. Intervjuerna gjordes på plats 
hos respektive bolag. Det är tre kommunala och tre privata fastighetsbolag som har intervjuats. 
Intervjuunderlaget baseras på den teori som har tagits fram, men även på en tidigare 
undersökning som gjordes utav Nordlund (2012). 

Efter den empiriska analysen så har vi kommit fram till att avkastningskraven skiljer sig mellan 
de privata och kommunala fastighetsbolagen. Den markanta skillnaden är att de privata 
fastighetsbolagen inte har något uttalat avkastningskrav, till skillnad från de kommunala 
fastighetsbolagen. Samtliga kommunala fastighetsbolag har ett avkastningskrav från 
bolagsstyrelsen att förhålla sig till. Undersökningen visar att de kommunala bolagen har en 
svår balansgång mellan affärsmässigheten och deras allmännyttiga uppdrag. Avkastningen hos 
de kommunala bolagen blir på så sätt lägre. Det kan ses som att de blir tvingade till att göra 
affärer som resulterar i en mindre avkastning, då de måste förse kommunen med bostäder. 
Detta till skillnad från de privata aktörerna på fastighetsmarknaden som istället enbart väljer 
de affärer som ger dem den bästa avkastningen, vilket bidrar till ett bättre resultat. 

 

 

 

  



 

Abstract 
 

The purpose of the paper is to see if there are any differences in yield between private and 
municipal real estate companies. This is interesting to investigate due to the change of the law 
in 2011 for the municipal real estate companies that they must act according to professional 
principles. The meaning of the new law is that the municipal real estate companies must 
consider two factors to relate to, maintaining the public housing mission and act according to 
professional principles. This is one more factor than the private real estate companies have to 
follow which is to make profit for the company. The consequence is that the municipal 
companies must find a good balance between the public housing mission and the professional 
act. The boards in both companies are the ones who decide which level of yield the company 
should ensue. The study has therefore also investigated the differences in the composition of 
the board. The study reveals that there is a big difference in how the boards are composite. The 
municipal companies have a board which has politically added members. Compared to the 
private real estate companies that has mostly owners and family members in their board. 

The study enlightens four areas which are of meaning for the yield levels in the companies. 
These areas are: the board, statutory provisions, funding options and risks. 

Six interviews have been done to obtain the empirical data. The interviews were made at each 
company headquarter. Three of them where municipal and three were private real estate 
companies. The interview questions form rests on the developed theory and it is also based on 
an earlier study made by Nordlund (2012). 

The big difference is that the private companies did not have a pronounced yield level to follow 
and the municipal companies had a yield level to relate to. The study reveals that the municipal 
companies have a tough balance between the professional principal and the public housing 
mission. This shows in the level of their yield. They can be forced to do deals which has a 
lower level of yield because they must follow the public housing mission. The private real 
estate companies does not have to follow this rule. They can just choose the deals which have 
a level of yield that they are pleased with. This leads to a better profit for the private real estate 
companies. 
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1. Inledning 
I detta kapitel redogör vi för bakgrund, problemformulering och avgränsningar. 

De allmännyttiga fastighetsbolagen har tillkommit för att kommunerna ska skapa bostäder åt 
alla (Salonen, 2015). Det betyder att ett allmännyttigt företag får påtryckningar från flera olika 
håll. De måste därför värna om kommunens alla invånare samtidigt som de ska tänka 
affärsmässigt och sträva efter att ge en hög avkastning och uppfylla ägardirektiven. Detta gör 
att företagen ständigt står inför vägval om hur verksamheten ska bedrivas (ibid.).  

1.1 Bakgrund 
Med bakgrund i Sveriges medlemskap i EU väcktes frågan om det råder konkurrensneutralitet 
på den svenska bostadsmarknaden. Före 2011 fick de kommunala fastighetsbolagen statsstöd 
för att kunna bedriva sin verksamhet på ett sätt som skulle tjäna allmännyttan (Lind & 
Lundström, 2011). Det här kunde ses som en fördel för de kommunala fastighetsbolagen och 
vara till nackdel för de privata aktörerna (ibid.).   

År 2011 infördes en lag (SFS 2010:879) för kommunala fastighetsbolag att följa. Den innebar 
att bolagen ska bedriva verksamheten i allmännyttigt syfte och enligt affärsmässiga principer. 
Detta gör att de kommunala fastighetsbolagen ska jobba mer likt den privata sektorn med att 
de ska bedriva sin verksamhet i vinstsyfte. De ska även ha ett affärsmässigt perspektiv vilket 
är förenligt med ett aktivt samhällsansvar. Syftet med denna lagändring är att den ska minska 
skillnaderna mellan de privata och de kommunala bolagen och göra så att det ska råda mer 
konkurrensneutralitet (Nordlund, 2012).  Balansen mellan affärsmässighet och samhällsansvar 
har varit den stora frågan som diskuterats samt vad som menas med marknadsmässigt 
avkastningskrav. Sveriges allmännyttiga bostadsföretag (SABO) är en bransch- och 
intresseorganisation för 300 allmännyttiga bostadsföretag vars uppgift är att bistå sina 
medlemmar och ge dem stöd och service i deras dagliga arbete (Sabo, 2017). År 2008 gjorde 
SABO i samarbete med Boverket ett projekt vid namn "Nyttan med allmännyttan" vars syfte 
var att klarlägga frågan om allmännyttans samhällsansvar samt beskriva hur de ska arbeta med 
samhällsnyttiga insatser och sociala investeringar och projekt. Den skulle även ta fram metoder 
för att beräkna, bedöma och följa upp värdet av de olika sociala investeringar som de 
allmännyttiga bostadsbolagen gör (ibid.). Nordlund (2012) skriver om skillnader i 
avkastningskrav mellan kommunala och privata fastighetsbolag och att dessa kan variera från 
kommun till kommun. Han menar även på att bostadsmarknadens nivåer kan skilja mellan 
kommunerna, vilket i sin tur kan påverka hur bolagsstyrelsen i fastighetsbolagen ska styra 
verksamheten. Hur ett företag drivs kan direkt påverka lönsamheten i bolaget (Ledarna, 2008). 
Det här området är alltmer intressant att undersöka nu för att se hur lagändringen har påverkat 
de allmännyttiga bostadsbolagens verksamhet. Lagändringen kan ha påverkat de kommunala 
fastighetsbolagens verksamhet mer än att de ska bedrivas affärsmässigt. Den kan även ha 
påverkat de privata fastighetsbolagen, då det ska råda mer konkurrens på marknaden då de 
kommunala fastighetsbolagen ska arbeta på samma sätt som de privata.    
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1.2 Problemdiskussion  
Med bakgrund i lagstiftningen från år 2011, som menar på att de kommunala fastighetsbolagen 
måste bedriva sin verksamhet enligt affärsmässiga principer så skulle detta kunna påverka 
många kommuners verksamhetsstyrning och avkastningskrav. De kommunala 
fastighetsbolagens anpassning till lagstiftningen kan ses som ett hinder då det talar emot vad 
som innan har varit en av deras huvudsakliga uppgift, att stå för samhällsansvaret inom 
fastighetsbranschen. Nordlund (2012) skriver i sin rapport om marknadsmässiga 
avkastningskrav att det förekommer diskussioner om vilken typ av avkastningsmått som ska 
användas. Handlar det om direktavkastning eller om avkastning på totalt kapital. Detta gör att 
avkastningskraven kan skilja beroende på vilken metod som används. Nordlund (2012) tar även 
upp att avskrivningskraven kan variera mellan de olika fastighetsbolagen vilket är en direkt 
faktor till avkastningen. Hur marknaden ser ut vid tillfället i det specifika området kan också 
vara en avgörande faktor till vilken nivå som fastighetsbolagens avkastningskrav hamnar på 
(ibid.). Som synes finns det många faktorer som spelar in när fastighetsbolagen ska välja vilket 
avkastningskrav som ska följas.  

Ledarna i de kommunala bolagen har ofta en styrelse som är sammansatt av kommunala 
politiska parti samt personer som har god kunskap av fastighetsbolag. Detta skiljer sig från de 
privata bolagen som inte behöver ha några politiska ledare med i sin styrelse (Wiberg, Lilja, & 
Andersson, 2014). På så sätt kan de ha ett mer långsiktigt tänkande än de kommunala då vissa 
platser i deras styrelse kan komma att bytas ut vart fjärde år (Borg & Lind, 2006).  

Enligt Grant Thortons fastighetsrapport (2014) så är bland annat de ökade 
finansieringskostnaderna en övergripande risk inom fastighetsbranschen. Fastighetsrapporten 
(2014) säger att de höga bygg- och förvaltningskostnaderna samt den minskade tillgängligheten 
på attraktiv mark är de största utmaningarna för fastighetsbolagen och att dessa kan ses som 
problematiska. Nordlund och Lundström (2011) menar på att ökade risker inom 
fastighetsbranschen bidrar till högre avkastningskrav för de verksamma bolagen inom 
fastighetsbranschen. 

Det finns studier som visar på vad de olika kommunala fastighetsbolagen har för 
avkastningskrav, men vi hittar inga studier där de jämför avkastningskraven mellan de privata 
och de kommunala fastighetsbolagen. Bokedal & Ehrling (2014) styrker i deras rapport vad 
som precis har sagts, att det saknas jämförelse i avkastningskrav mellan just privata och 
kommunala fastighetsbolag. Fröjd (2014) skrev i en artikel att många kommunala 
fastighetsbolag fortfarande har problem att praktiskt tillämpa avkastningskrav i ägardirektiven. 
Fröjd (2014) menar även på att de direktiv som han har fått ta del av inte uppfyller de krav som 
framställs i lagen och noterar att det förekommer brister med avseende på avkastningskraven. 
Utifrån Fröjd (2014) har vi kommit fram till ett forskningsgap som grundar sig i 
avkastningskravens varierande nivå mellan de olika sektorerna. 
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1.3 Problemformulering 
Då lagändringen 2011 gjorde att de kommunala fastighetsbolagen måste bedriva sin 
verksamhet enligt affärsmässiga principer så är det intressant att se hur avkastningskraven 
skiljer sig till de privata fastighetsbolagen som har bedrivit sin verksamhet enligt affärsmässiga 
principer sedan start. Med bakgrund i detta har vi kommit fram till en problemformulering som 
lyder: 

Hur skiljer sig avkastningskraven mellan kommunala och privata fastighetsbolag? 

1.4 Syfte 
Syftet med arbetet är att beskriva och förklara skillnader mellan privata och kommunala 
fastighetsbolag sett till bolagens avkastningskrav.  

1.5 Avgränsning 
Denna studie kommer att fokusera på fastighetsbolag inom den privata och kommunala sektorn 
som bedrivs i aktiebolagsform. De fastighetsbolag som kommer att studeras är alla belägna på 
den svenska västkusten. Den här avgränsningen är gjord för att framförallt studera påverkan i 
den här delen av Sverige, det föreligger även praktiska skäl till denna avgränsning. Vår 
definition på västkusten är från Göteborg och söderut. 

1.6 Centrala begrepp 
Allmännyttan 
Allmännyttan är kommunala bostadsföretag över hela Sverige med uppgift att tillhandahålla 
hållbara och prisvärda bostäder för alla (Allmännyttan, 2017). 

Avkastning 
Avkastning är ett lönsamhetsmått som visar hur värdet på en tillgång förändras från en viss 
tidpunkt till en annan (E-conomic, 2017).  

Datscha 
Datscha är ett företag som har specialiserat sig på att ta fram detaljerad fastighetsinformation 
för analys och värdering av fastigheter. (Datscha, 2017). 

Fastighetsägarna 
Fastighetsägarna är en branschorganisation som arbetar för en väl fungerande 
fastighetsmarknad. Majoriteten av medlemmarna är fastighetsägare med hyresrätter för 
bostäder och lokaler och industrifastigheter (Fastighetsägarna, 2017). 
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Hyresgästföreningen 
Har över en halv miljon medlemmar som tillsammans arbetar för att alla hyresgäster ska bo 
bra. De driver bostadsfrågor i både stort och smått, allt från omfattande lagförändringar till den 
lilla lekplatsen på gården som behöver rustas upp (Hyresgästföreningen, 2017). 

Offentlig sektor 
Verksamheter som bedrivs med hjälp av skattebetalarnas pengar tillhör kategorin offentlig 
sektor. De som styr den offentliga sektorn är staten, landstingen och kommunerna (Fackliga 
organisationer, 2017).  

Privat sektor 
Ett företag i den privata sektorn har privata ägare till skillnad från den offentliga sektorn. Den 
privata sektorn finansieras således inte med skattepengar (Fackliga organisationer, 2017). 

SABO 
Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, är en bransch- och intresseorganisation för 300 
allmännyttiga bostadsföretag. SABO bistår sina medlemmar så att de kan vara långsiktiga och 
konkurrenskraftiga aktörer på bostadsmarknaden. På så sätt vill de gemensamt bidra till en 
hållbar utveckling: ekonomiskt, miljömässigt och socialt (SABO, 2017). 

1.7 Uppsatsens upplägg 
Vi har i denna uppsats valt att följa de riktlinjer för uppsatsskrivning som Högskolan i Halmstad 
rekommenderar. Utifrån detta har vi sedan tillsatt egna rubriker så att den passar vårt 
forskningsområde. Struktureringen på uppsatsen är följande: Inledning, Problemdiskussion, 
Forskningsfråga, Syfte, Avgränsningar, Teoretisk referensram, Metod, Empiri, Analys samt 
Slutsats. 
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2. Teoretisk referensram  
I detta kapitel redogörs allmännyttans roll och betydelse på den svenska hyresmarknaden, den 
bakomliggande teorin för de olika avkastningskraven, vilka ekonomiska risker som ska beaktas 
samt vilka finansieringsmöjligheter som finns.  

2.1 Fastighetsbranschen     
Fastighetsbranschen är uppdelad i olika typer. Det är framförallt hur ägandet av bolagen som 
styr hur de delas upp. Det finns privata fastighetsbolag, kommunala fastighetsbolag, stiftelser 
samt statliga fastighetsbolag (Borg & Lind, 2006). Den större delen av de privata 
fastighetsbolagen ägs främst av familjer och större organisationer. De kommunala 
fastighetsbolagen ägs av kommunen och de kallas även för de allmännyttiga fastighetsbolagen 
(ibid.). 

2.2 Allmännyttans roll 
Allmännyttiga bostadsföretag som ägs eller kontrolleras av kommunerna skapades för att få 
bort den bostadsbrist som började att växa fram under 1930-talet. Huvudmålet med 
allmännyttan var att kunna erbjuda bostäder till alla för en låg kostnad (Borg & Lind, 2006). 
Staten började att ge ut lån som var särskilt förmånliga för de kommunala allmännyttiga 
fastighetsbolagen. Det var under denna tid som bland annat Hyresgästernas Riksförbund och 
Hyresgästernas sparkasse och byggnadsförening (HSB) bildades. Grundtanken var att genom 
dessa förmånliga lån få fart på byggandet och på så sätt även få igång ekonomin. Den svenska 
allmännyttan har historiskt sett även bestämt hyrorna på marknaden då de privata aktörerna har 
satt sina hyror efter att ha studerat de allmännyttiga bolagens hyressättning (ibid.). Efter att 
Sverige gick med i EU har även frågan kommit upp om det råder konkurrensneutralitet på den 
svenska bostadsmarknaden i och med att staten ger statsstöd till de kommunala 
fastighetsbolagen (ibid.). I och med det här har det lagstiftats att de kommunala bolagen måste 
drivas affärsmässigt och inte få någon hjälp från kommunen som på så sätt kan ge dem 
konkurrensfördelar gentemot de privata fastighetsbolagen. De kommunala bolagen ska således 
enligt lag numera drivas affärsmässigt och inte få någon hjälp från kommunen som ger dem 
konkurrensfördelar på exempelvis finansieringssidan gentemot privata bolag (Lind & 
Lundström, 2011). 

2.3 Avkastningskrav och direktavkastningskrav  
Avkastningskravet används när man vill göra en marknadsvärdesbedömning. Det kan göras på 
två olika sätt, man kan välja att studera fastighetsmarknaden eller att se till individers 
preferenser (Brunes, 2015). Inom fastighetsmarknaden finns det två olika sätt att studera 
avkastningskravet, antingen genom att se på det överskott som fastigheten genererar, d.v.s. 
fastighetens driftnetto, där man ser på relationen mellan driftnetto och fastighetens 
marknadsvärde. Av denna relation kan direktavkastning härledas. Ett annat sätt att se på 
avkastningskravet på fastighetsmarknaden är att se till fastighetens marknadsvärdestillväxt 
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plus direktavkastningskravet (ibid.). Marknadsvärdestillväxten är det förväntade värde som 
fastigheten förväntas att öka med inom till exempel nästkommande år. Direktavkastningskrav 
kan ses som det räntekrav eller den utdelning som en investerare förväntar sig att få genom sin 
investering (Nordlund, 2012). Investerarens avkastningskrav baseras även i hänsyn till den risk 
som investeringen förväntas att ha, där en högre risk leder till en förväntad högre avkastning 
(ibid.). Avkastningen kan ses som direktavkastning adderat med tillväxt i marknadsvärdet.  

Det kan vara svårt att bedöma marknadens tillväxtkrav, en tumregel som används är att man 
brukar räkna på ett tillväxtkrav på 2 %. Denna tumregel baseras på att fastigheterna kan ses 
som realvärdesäkrade, det innebär att marknadsvärdet stiger i takt med inflationen (Brunes, 
2015). Då riksbankens långsiktiga inflationsmål är 2 % kan detta ses som ett rimligt antagande. 
Tumregeln ska dock användas med försiktighet beroende på vart i landet man befinner sig. 
Städer med stor population och tillväxt samt stabilare bostadsmarknad bör ha ett högre 
tillväxtkrav än 2 %. Mindre städer med en minskning av populationen bör således ha ett lägre 
värde än 2 % och i vissa fall ett negativt värde för att beräkna framtida marknadsvärde (ibid.).  

Det andra sättet att se på avkastningskravet är att se till en individs preferenser. Preferenserna 
delas upp i två kategorier, tid och risk. Här gör man ett antagande om att olika individer har 
olika preferenser vad det gäller just tid och risk (Brunes, 2015). Sett till tidsperspektivet så har 
individen två olika alternativ, att antingen konsumera sina tillgångar idag eller att konsumera i 
framtiden. För att vilja konsumera i framtiden så vill man ha en avkastning som kompenserar 
för den tiden som man avstår från konsumtion. Det här kan förklaras genom ett antagande av 
att en individ med låg tidspreferens samt hög riskfaktor har ett högre avkastningskrav än en 
individ med lång tidspreferens samt låg riskfaktor som inte kräver samma nivå på 
avkastningskrav (ibid.). Exempelvis en person som är pensionär har en kort tidspreferens och 
vill då ha en högre avkastning på sitt investerade kapital då tidsaspekten är betydligt lägre än 
för någon som till exempel precis har tagit examen. Antagandet säger därför att ju äldre man 
blir desto mer angelägen är man till att spendera sitt kapital nu än i framtiden, därav begär man 
en högre avkastning för att bli kompenserad för sin tid och risk (ibid.). På samma sätt kan det 
här reflekteras på företagsnivå. Ett bolag som vill investera i exempelvis en fastighet som har 
en mer osäker placering och vakansnivå kräver ett högre avkastningskrav än om samma bolag 
skulle investera i en fastighet som är belägen i en större stad med en stabil och ökande 
populationsnivå (Fastighetsnytt, 2015). 

2.4 Avkastningskrav på totalt kapital 
Avkastningskrav på totalt kapital kan även förkortas som ROA (return on assets) som man 
beräknar på följande sätt: rörelseresultat + finansiella intäkter ÷ totalt kapital. ROA kan anses 
vara ett av de viktigare nyckeltalen, då man vill se till hur effektivt företaget arbetar med sina 
tillgångar i förhållande till nettoresultat, oberoende av hur tillgångarna är finansierade (Hogia, 
2011; Investopedia, 2016). När man räknar på avkastningskravet på det totala kapitalet vill man 
ha en så hög procentsats som möjligt, då det visar hur effektivt företaget är på att konvertera 
sina tillgångar till nettoinkomst (Investopedia, 2016).  En fördel att räkna på ROA är att det 
inte blir lika missvisande för bolag som har en hög belåningsgrad, då detta inte tas med i 
uträkningen (Hogia, 2011). ROA visar om verksamheten kan förväntas att ge en acceptabel 
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förräntning av de resurser som de har till sitt förfogande (Investopedia, 2016). Ett företag kan 
öka sin avkastning på det totala kapitalet genom att man bl.a. ser till hur man kan förbättra sitt 
rörelseresultat (Hogia, 2011). Det här kan man göra genom att t.ex. pressa sina inköpspriser 
eller höja sina försäljningspriser. Även hur man använder sig av sina tillgångar på ett effektivt 
sätt har en stor betydelse på avkastningen på det totala kapitalet. Företag med en mer 
kapitalintensiv verksamhet har oftast en låg avkastning på det totala kapitalet som t.ex. 
fastighetsbolag (ibid.). Vid en jämförelse mellan olika företags ROA så är det viktigt att 
företagen arbetar inom samma verksamhetsområde då kapitalintensiteten varierar mellan olika 
marknader (Investopedia, 2016).  

Avkastning på totalt kapital = (Rörelseresultat + Finansiella intäkter) ÷ Totalt kapital 
 

2.5 Avkastningskrav på eget kapital (CAPM) 
Olika investeringar kräver olika avkastningskrav på det egna kapitalet då riskerna för 
marknaderna varierar (Greve, 2003). För att ta reda på hur marknaden värderar ett visst företag 
är det därför viktigt att mäta den enskilda aktiens risk och konvertera risken till ett faktiskt 
avkastningskrav. Det här kan man göra med hjälp av capital asset pricing model (CAPM). 
Modellen bygger på att investeraren ska bli kompenserad för två saker, pengarnas tidsvärde 
och risken (Olsson & Olsson, 2006; Investopedia, 2016). Pengarnas tidsvärde kan ses som den 
riskfria räntan i formeln och kompenserar investeraren för att placera pengar i en investering 
över en tidsperiod. Den riskfria räntan ses oftast som den räntan man får ifall man skulle placera 
sina pengar i till exempel statsobligationer (Investopedia, 2016). CAPM ser hela 
aktiemarknaden som en enda stor aktieportfölj, där räntabiliteten för portföljen är ett 
genomsnitt av räntabiliteten för alla aktier (Greve, 2003). Genom att se på en historisk 
räntabilitetsutveckling för en enskild aktie i förhållande till räntabiliteten för portföljen så kan 
man utläsa ett relativt riskmått för den enskilda aktien/investeringen där risken anges som β 
(beta). Ju högre β-värde desto högre risk anses investeringen ha. Ett β-värde på 1 indikerar att 
den enskilda aktiens räntabilitet förändras precis likadant som marknadsportföljens räntabilitet 
(ibid.).  

Avkastning på eget kapital = Riskfri ränta + Betavärde (förväntad avkastning på marknaden – 
riskfri ränta) 
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2.6 Fastighetsinvesteringar 
För att kunna få grepp om vilka olika typer av fastigheter som finns delas de upp i olika 
kategorier. Första uppdelning är mellan bostäder och icke-bostäder. Bostäder definieras som 
byggnader där individer bor en längre period (Statistikcentralen, 2017). Icke-bostäder delas 
upp i fem olika kategorier, kommersiella, industriella, rekreations, institutionella samt hotell 
(Lokaler.nu, 2017). Hyran på kommersiella lokaler bestäms genom vad marknaden är beredd 
att betala. Hyresvärden begär en hyra och hyresgästen godkänner den genom accept. Skulle 
hyresgästen inte godkänna hyran får han lämna ett motbud och hyresvärden får i sin tur lämna 
motbud eller acceptera. Detta kallas marknadshyra, det vill säga vad marknaden är beredd att 
betala för lokalen (Brunes, 2015). Den totala hyresintäkten på fastigheten samt de diskonterade 
framtida kassaflödena bestämmer i många modeller fastighetens värde. Detta kan variera 
väldigt mycket med tanke på fastighetens skick och framförallt hyresintäkt (ibid.).  

Att investera i fastigheter handlar i grund och botten om att få en stabil avkastning som inte är 
beroende av utomstående påverkningar såsom inflation och dylikt (Chaney & Hoesli, 2010). 
För kommunala bolag är det lite annorlunda. Finansieringen kan variera mycket beroende på 
om bolaget har god ekonomi eller inte. Ett bolag med bra ekonomi kan finansiera en 
nyproduktion helt på egna fötter gentemot ett bolag med sämre ekonomi som ofta väljer att gå 
in med egen insats till runt 20 % och låna upp resten av kapitalet från banker (Borg & Lind, 
2006).   

Kommunala bolag kan efter år 2011 inte frångå kravet om affärsmässighet för att få igenom 
allmännyttiga satsningar. Enligt Lind & Lundström (2011) har de kommunala 
fastighetsbolagen svårt att skilja på vad som är affärsmässigt. I och med deras begränsningar 
genom lagar och samhällskrav har de kommunala bolagen det svårare att göra snabba och 
effektiva förändringar. Fokuserar man bara på den ekonomiska vinsten så har de privata 
bolagen ett stort försprång gentemot de kommunala. Väger man därefter in de kommunala 
bolagens “ägarkrav” så anser Borg & Lind (2006) att de är minst lika duktiga på att uppfylla 
deras krav. De kommunala fastighetsbolagen har nu haft tid på sig att bli affärsmässiga och 
man ser en tendens till att de ökar sin soliditet till skillnad från innan (Lind & Lundström, 
2011). När de ska utvärdera sina verksamheter använder de kommunala bolagen sig av intern 
information från förr i tiden för att se hur de har utvecklat sig. SABO:s branschstatistik är något 
som de kommunala bolagen använder sig av enligt Borg & Lind (2006). 

De privata fastighetsbolagen använder sig av andra metoder. De tittar på interna och externa 
nyckeltalsjämförelser. Svenskt fastighetsindex sammanställer varje år siffror som ofta jämförs 
med de privata bolagens siffror för att se hur de ligger till jämfört med index i Sverige (Fröjd, 
2016).  
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2.7 Finansiering inom fastighetsbranschen 
Fastighetsbranschen är en mycket kapitalintensiv bransch (Brunes, 2015). De vanligaste sätten 
att få fram kapital till en fastighetsaffär är en kombination av eget kapital och lån. I och med 
att det ofta krävs mycket kapital så gör det att inträdesbarriärerna är höga, det medför att 
skuldsättningsgraden också blir hög (Lind, 2004). Det här leder till att marginalerna inom 
fastighetsbranschen blir höga vilket i sin tur leder till att investeringar tar lång tid att räkna hem 
för fastighetsbolagen (Fastighetstidningen, 2015). För att fastighetsbolag ska kunna vara så 
effektiva som möjlig borde de öka sin marginal så att de får låna mer pengar. Därefter låna så 
mycket som möjligt och sprida sina omkostnader över fler fastigheter och på så sätt utnyttja 
fördelarna med stordrift. Vill fastighetsbolaget höja sina marginaler kan de utföra 
ombyggnationer som höjer kvalitén på fastigheterna som i sin tur kan höja hyran vilket leder 
till att värdet på fastigheten ökar (ibid.).  

Använder sig fastighetsköparen av lånefinansiering så kan han minimera skattekostnader samt 
få extra avkastning genom en finansiell hävstång (How2, 2017). Låntagaren kan få fram 
hävstångseffekten när den avkastning som finns från den köpta fastigheten överstiger de 
kostnader som finns för att finansiera investeringen (Greve, 2003). 

Tittar man ur finansiella investerares perspektiv så kan fastighetsbranschen vara en bra bransch 
att investera i enligt (Chaney & Hoesli, 2010). De menar att fastigheter är mindre räntekänsliga 
än andra typer av tillgångar, fast med samma genomsnittliga kassaflödesutveckling.  

2.8 Finansieringskällor för fastighetsbolag   
De kommunala fastighetsbolagen kan till grunden välja att ta traditionella lån från banker. De 
kan även välja att ta lån från Kommuninvest samt lån från den lokala kommunen. De kan sedan 
välja vilken typ av säkerhet de ska använda sig av. Antingen pantbrev i fastigheter eller en 
kommunal borgen (Kommuninvest, 2017).   

De privata fastighetsbolagen har inte lika många alternativ när det gäller källor till finansiering. 
De vanligaste finansieringskällorna är att låna pengar från en bank. Som säkerhet används 
pantbrev i fastigheten (Brunes, 2015). 

2.9 Brister på de marknadsmässiga avkastningskraven  
Tittar man på driftnettot kan det finnas delar i denna som kan vara av betydelse när man räknar 
ut direktavkastningskravet. Definitionen av driftnetto är de hyresintäkter man har subtraherat 
med kostnaderna för drift och underhåll (Nordlund, 2012). Skillnader i redovisningsprinciper 
mellan företag gör att det kan vara svårt att jämföra olika fastigheters driftnetton med varandra.  
En punkt som kan diskuteras är var gränsdragningen går mellan insatser som kostnadsförs och 
vilka som aktiveras. Detta har stor betydelse då ju mer man kostnadsför direkt desto mindre 
blir direktavkastningen (ibid.). En annan del som kan ställa till det är hur företagen hanterar 
sina administrativa kostnader. Vanligtvis tar man inte med kostnader för central administration 
när man beräknar direktavkastning på fastigheter men det kan hända att företag tar med delar 
av dessa kostnader när de beräknar kostnader för drift och underhåll (ibid.). En sista faktor som 
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kan vara missvisande när man räknar ut direktavkastningen är användandet av schabloniserade 
kostnader. Banker och värderingsinstitut använder sig gärna av schablonkostnader vid 
värdering av fastigheter (ibid.). Ett företag och en bank kan då räkna på olika uppgifter om 
fastigheten och på så sätt få fram två olika värderingar av samma fastighet. Ägarna av en 
fastighet kan ha mer precisa kostnader medan banker och institut använder sig av 
schablonkostnader för ett specifikt område. Norlund (2012) menar att detta kan påverka 
direktavkastningen i allra högsta grad. 

2.10 Datscha värderingsprogram 
Datscha är ett värderingsprogram som använder sig av inköpt data från olika fastighetsägare i 
Sverige. Därefter bearbetas informationen och görs tillgänglig för kunder som använder infon 
till att värdera och analysera fastigheter (Datscha, 2017). Deras beräkningsgrund för 
direktavkastning finns med i bilaga 1, Intervjuunderlag. 

2.11 Risker inom fastighetsbranschen  
Enligt (Brueggeman & Fisher, 2011) finns det ett antal finansiella risker som bör beaktas vid 
fastighetsinvesteringar. Alla risker nedan kan enligt Bruggeman & Fisher (2011) påverka 
fastighetsbranschen.  

Inflationsrisk  
Oväntad inflation kan leda till minskad avkastning för en investerare om inkomsten från 
investeringen inte ökar i samma takt som inflationen. Detta kan minska det verkliga värdet av 
investeringen. Trots denna risk så har fastighetsbranschen historiskt sett alltid ökat mer än vad 
inflationen har gjort. Under perioder med höga vakanser och när efterfrågan på utrymme är låg 
samt då nybyggnation inte är genomförbart finns det risk för att inflationen kan öka mer än 
intäkterna från fastigheterna (Brueggeman & Fisher, 2011). 

Marknadsrisk     
Marknadsrisk kallas den risk som är förknippad med marknadspriser. Det är framförallt hur 
Riksbanken väljer att förändra reporäntan som ligger till grund till denna risk. En höjning av 
reporäntan kan bidra till ökade lånekostnader då räntan stiger (Brueggeman & Fisher, 2011). 
Det kan också vara en förändring i fastighetspriser som kan påverka köp och försäljning av 
fastigheter som i sin tur påverkar kassaflöden samt resultat. Då Fastighetsbranschen är en 
kapitalkrävande bransch tenderar de till att i stor utsträckning påverkas av räntenivån. Har de 
valt att låsa räntan eller om den är rörlig har ingen större betydelse, det fasta lånets värde 
baseras på räntenivån (ibid.). 

När värdet på fastigheten ska tas fram finns det många olika faktorer som kan påverka. En av 
dem är vad köpare är beredda att betala för en fastighet, det vill säga försäljningspriset. Är 
räntan låg påverkar detta fastighetspriset positivt och är räntan hög påverkar det fastighetspriset 
negativt (Brueggeman & Fisher, 2011). Det här på grund av att det blir dyrare att finansiera en 
fastighet med en hög räntenivå vilket gör att köpare inte har samma tak på sina kalkyler som 
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när räntan är låg. Ränterisken är kopplad till den osäkerhet som finns runt framtida inflation 
vid lånetillfället, därför klassas den som en marknadsrisk. Marknadsrisken anses vara till grund 
för riskbedömning för många olika typer av företag, stater och individer (Oxenstierna, 2015) 

Finansieringsrisk 
Finansieringsrisk kallas den risken som kan uppstå när ett företag inte har tillräckligt med 
likvida medel för att täcka sina utgifter (Brueggeman & Fisher, 2011). Företaget kan då tvingas 
att snabbt ta nya lån som oftast blir med dåliga villkor för att kunna täcka sitt företags 
kapitalbehov (ibid.). Finansieringsrisken ökar ju mer ett företag är belånat som i ett senare 
skede kan påverka affärsrisken. Det finns också en risk som kallas för refinansieringsrisken. 
Det är risken för att företaget inte kan få några nya lån eller måste tvingas att ta lån med dåliga 
villkor för att täcka sitt kapitalbehov (ibid.).   

Förvaltningsrisk 
Förvaltningsrisken är den risk som handlar om vård av fastigheten för att kunna bevara sitt 
värde. Den handlar även om att ha en bra relation med hyresgästerna samt att aktivt kunna 
attrahera nya hyresgäster för att kunna ha en låg vakansnivå. Denna kunskap är ofta ett krav 
som förvaltarna ska kunna uppfylla för att en förvaltning ska vara bra samt ha en bra avkastning 
på fastigheten. Exempel på detta är större köpcenter som kräver kontinuerlig marknadsföring 
för att kunna fylla alla lokaler samt ha en bra mix av affärer att erbjuda besökaren (Brueggeman 
& Fisher, 2011). 

Byggkostnader 
Enligt Björklund (2017) har Sverige de högsta byggkostnaderna i EU. Hon anser att detta är på 
grund av att färre hyresrätter byggs och att det gör så att det blir svårare för svaga 
inkomstgrupper som till exempel unga personer att få in en fot på bostadsmarknaden. Enligt 
affärsvärlden (2017) måste det byggas 100 000 lägenheter om året för att kunna få en bra balans 
på bostadsmarknaden, i dagsläget byggs det cirka 60 000 lägenheter. De anser även att höga 
materialkostnader än andra länder samt dålig konkurrens är grunden till att de svenska 
byggkostnaderna har ökat de senaste åren. Norrlid (2016) anser att de kommunala 
bostadsbolagen får svårt att bygga lägenheter till hanterbara priser. Enligt Boverket (2014) har 
produktionskostnaden ökat med 194 % medan markkostnaden har ökat med 555 %. 
Förklaringen till detta anser Boverket (2014) är stigande materialpriser samt att markkostnaden 
påverkar den totala produktionskostnaden allt mer.   

2.12 Säkerheter      
Kreditinstitut kräver i regel säkerheter vid utlåning av kapital. Genom någon typ av säkerhet 
kan långivaren få bättre villkor på lånet och långivaren få en säkerhet på att långivaren kommer 
att få det utlånade kapitalet tillbaka (Bolagsverket, 2016). 
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2.13 Lagstiftning privata fastighetsbolag 
Inom de privata fastighetsbolagen förekommer det olika typer av bolagsformer såsom 
aktiebolag, kommanditbolag samt handelsbolag. I denna uppsats har vi valt att fokusera på 
bolag i aktiebolagsform. Dessa regleras i aktiebolagslagen som hittas under lag 2005:551 i 
svensk lagsamling. 

2.14 Lagstiftning kommunala fastighetsbolag 
Regelverket som styr hur de kommunala fastighetsbolagen ska arbeta är något mer komplicerat 
än för privata fastighetsbolag. Tidigare nämnd kritik om hur de allmännyttiga bolagen kan 
särställas gentemot de privata har gjort att regeringen har tillsatt en utredning för att se över 
hur lagstiftningen ska se ut i framtiden. Det kan finnas en konflikt med vad EU-direktiven 
ställer sig till den fria marknaden (Socialdepartementet, 2013). I denna utredning kan det läsas 
att ett centralt område i välfärdspolitiken anses vara bostadspolitiken. I påföljande avsnitt 
kommer det att redogöras hur de kommunala bolagen regleras samt vissa förändringar som har 
skett som en följd av utredningens slutsatser. 

Kommunallagen 1991:900 reglerar de angelägenheter som kommunala fastighetsbolag har att 
förhålla sig till. I tredje kapitlet 16:e paragrafen står det att efter ett beslut av fullmäktige får 
kommunen lämna över vården av kommunala angelägenheter för att drivas i en bolagsform. 
Detta har gjort att kommunala fastighetsbolag har blivit bostadsaktiebolag och från och med 
2011-01-01 ska dessa bolag under lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (SFS 
2010:879) bedriva sin verksamhet enligt affärsmässiga principer. Denna lag reglerar även hur 
bolagen får flytta tillgångar från bolaget.  

I kommunallagen är det även reglerat hur fullmäktige ska agera då en kommun ska lämna över 
förvaltningen av en kommunal angelägenhet till ett aktiebolag. Fullmäktige ska då fastställa 
det kommunala ändamålet med verksamheten, utse samtliga styrelseledamöter samt se till att 
fullmäktige får ta ställning till beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller 
av annan större vikt. Därefter gäller regelverket för aktiebolag som finns i aktiebolagslagen 
(2005:551). Lagen om offentlig upphandling (2007:2091) gäller även för de kommunala 
fastighetsbolagen (Konkurrensverket, 2017). Denna lag finns till för att ta tillvara på 
konkurrensen på marknaden och att på bästa sätt hushålla med skattemedlen. Reglerna för en 
offentlig upphandling grundar sig i EU-direktiv och är i stort sett lika för alla länder inom EU 
(ibid.). 
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2.15 Praktiska effekter av lagstiftningen 
En lag som innan hade med de allmännyttiga fastighetsbolagen att göra är 1978:304, SFS 
2010:810. Den handlade om att de allmännyttiga fastighetsbolagens hyressättning låg till grund 
för all hyressättning. Från och med årsskiftet år 2011 tappade de sin hyresnormerande roll och 
nu ska hyresnivån istället förhandlas fram mellan hyresgästerna eller en hyresgästförening och 
fastighetsägare eller en fastighetsägarförening.  

Den största skillnaden mellan privata och kommunala fastighetsbolagen är ägandet. 
Kommunala fastighetsbolagen ägs av en eller flera kommuner. Ägaren till ett aktiebolag är 
också ansvarig för att utse styrelsen. Inom kommunala fastighetsbolag är det ofta politikerna 
som sitter med i styrelsen och detta kan påverka vilken typ av strategi och inriktning 
fastighetsbolaget skall ha (Borg & Lind, 2006).  

Enligt Borg & Lind (2006) har de kommunägda bostadsföretagen till cirka 75 % en politisk 
styrelse medan de resterande 25 % är en eller två opolitiska styrelsemedlemmar. Dessa 25 % 
sitter ofta som ordförande eller vice ordförande. Den anledning som ges för detta är att det 
måste finnas kompetent personal som har erfarenhet av att sitta i styrelser i stora företag (ibid.). 
Ofta är dessa personer också rekryterade för sin expertkompetens inom styrelsearbeten. 
Resterande 75 % är som sagt politiskt tillsatta. Detta gör att de kan drabba företagets kontinuitet 
då dessa personer kan bytas ut vart fjärde år. Det kan också vara negativt för företaget att dessa 
personer eventuellt fokuserar på vad deras parti har för ståndpunkt i diverse frågor (ibid.). 

Borg & Lind (2006) anser även att det som karaktäriserar en bra styrelse enligt de tillfrågade i 
sin undersökning var att de skulle se till företagets bästa, vara stöttande i sin roll och ha ett 
kunnande inom bostadsbranschen. Inom de privata fastighetsbolagen kunde specifikationen 
vara ännu mer preciserad. De ansåg att en styrelse även skulle kunna se kritiskt på 
verksamheten och att vd:n skulle ha erfarenheten från större företag. Kommunala 
fastighetsbolag kan enligt Lind & Lundström (2011) låna kapital till lägre kostnader än de 
privata fastighetsbolagen. Detta på grund av att de har en kommunal borgen som i sin tur 
försäkras av staten vilket gör att deras lånevillkor blir mycket gynnsamma. Däremot kan de 
kommunala fastighetsbolagen inte diversifiera sig på samma sätt som de privata 
fastighetsbolagen. Enligt kommunallagen 1991:300 framgår det att kommunen endast har 
befogenheter i sin egen kommun. Detta är en sak som inte de privata bolagen behöver tänka 
på. Genom att diversifiera sig på marknaden kan man minska risken för förändringar i det 
ekonomiska läget för just den kommunen eller orten (Chua, 1999). Till fördel för de privata 
fastighetsbolagen ligger även möjligheten till att göra nyemission för att kunna få in mer kapital 
till företaget. För de kommunala fastighetsbolagen är denna möjlighet väldig begränsad. 

Lagen om offentlig upphandling anses inte vara anpassad till fastighetsbolagens verksamhet 
och om den ska följas till punkt och prickar så kommer den enligt Borg & Lind (2006) att leda 
till kostnadsökningar, exempelvis inom nyproduktion. Offentlighetsprincipen samt den 
begränsade utdelningsförmågan är också saker som anses vara negativa för de kommunala 
fastighetsbolagen. Det kan leda till att bolagen blir ineffektiva och alldeles för byråkratiska 
vilket leder till att ledtiderna blir längre (ibid.). 
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2.16 Kapitalstruktur 
Företags olika finansieringsmetoder varierar från företag till företag. Företag med bra 
kassaflöde kan finansiera sig på egen hand, låna pengar från diverse banker, alternativt ta in 
nytt kapital via nyemission på aktiemarknaden (Myers, 2001). Myers (2001) menar på att det 
finns för och nackdelar med alla sätt att finansiera sig. Väljer man att finansiera sig på egen 
hand genom sitt kassaflöde kan detta ge en signal till investerare att företaget har stora saker 
på gång vilket kan leda till en uppvärdering. Intern finansiering förhindrar ägarspridning, 
vinstutdelning och röstspridning. Externt finansierade företag har mer fördelar då 
informationsspridningen minskar då långivare hanterar sin information konfidentiellt. På så 
sätt kan företaget få en mer tillförlitlig värdering. Väljer företaget att finansiera sig med 
nyemission kan det ofta ses som negativt då företaget inte skulle sälja ägarandelar om de inte 
var övervärderade. Att sälja nyemissioner gör också att ägarna minskar sin egen ägarandel och 
kan på så sätt få minskat bestämmande i företaget (ibid.). I samband med de här typerna av 
finansieringsalternativ finns det alltid transaktionskostnader (Ang, 1991). Det här är kostnader 
som kan härledas till att nytt kapital ska in i företaget. Dessa kostnader är som lägst vid intern 
finansiering samt som högst vid extern finansiering (ibid.). 

Aktieägarna har den största risken eftersom de är lägst prioriterade vid en eventuell konkurs. 
De får betalt först när alla andra har fått sin del. De som ligger först i prioriteringslistan är 
exempelvis löneanspråk, långivare och Skattemyndigheten. På grund av detta kräver de en 
högre avkastning än exempelvis långivare (Lagen.nu, 2017). Att använda sig av ägarkapital 
kan leda till en högre total beskattning av företaget jämfört med om en viss del av bolaget skulle 
vara skuldfinansierat. I mindre företag är det ofta förekommande att ägarna tillskjuter nytt 
kapital i bolaget då risken ofta är för stor för vad det skulle kosta för externa finansiärer att 
kunna komma med ett skäligt förslag på lån. Då fastighetsbranschen använder sig av 
fastighetspant, blir panten förhållandevis en stabil säkerhet för banker (Expowera, 2017).   

2.17 Bolagsstyrelse 
Centralt för varje aktiebolag är att de skall ha en bolagsstyrelse som leder företagets verksamhet 
(Bolagsverket, 2016). Styrelsens främsta uppgifter är att: leda företagets verksamhet, kalla 
aktieägarna till bolagsstämma, ansvara för att skatterna betalas in, upprätta årsredovisningar 
och revisionsberättelse samt att skicka in handlingar till bolagsverket (ibid.). Mer än hälften av 
ledamöterna i ett publikt aktiebolag skall utses i samband med bolagets bolagsstämma. 
Styrelsen i ett publikt aktiebolag måste bestå av minst tre personer (ibid.). Det är sedan 
styrelsen som utser en verkställande direktör som skall sköta den löpande förvaltningen i 
aktiebolaget och har på så sätt möjlighet att besluta i rutinärenden. Vad som anses som 
rutinärenden varierar mellan verksamheten och företagets storlek (ibid.). Skillnaden i ett 
kommunalt bolag är att styrelsen utses av fullmäktige i kommunen, landstinget eller i regionen 
(SKL, 2017).  Styrelsen ska i sin förvaltning huvudsakligen se till ett ekonomiskt 
värdeskapande för bolaget, då bolagets främsta uppgift är att bereda vinst åt aktieägarna 
(Wiberg, Lilja, & Andersson, 2014). Då styrelsen ses som den högsta instansen i företaget så 
kan den inte delegera ut det yttersta ansvaret genom till exempel utfärdandet av fullmakter ifrån 
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ta sig ansvaret för bolagets organisation eller den betydande kontrollen av bolagets ekonomi 
(ibid.).  

2.18 Analysmodell 
Vår analysmodell grundar sig i Nordlunds (2012) rapport.  I Nordlunds rapport tar han upp 
relevanta frågor som rör vårt undersökningsområde gällande avkastningskrav i fastighetsbolag. 
Tillsammans med vår teoretiska referensram samt Nordlunds (2012) rapport kommer analysen 
att baseras under fyra egna framtagna rubriker. Dessa ämnesrubriker påverkar alla vilket 
avkastningskrav som företaget har att förhålla sig till (se bild 1). Under varje rubrik analyseras 
sedan vad som kan påverka avkastningskravet. Respondenterna delas upp i två sektorer, den 
privata sektorn samt den kommunala sektorn där svaren läggs in och analyseras under 
respektive ämnesrubrik. Detta gör att strukturen i arbetet blir tydlig och enkel att följa.  

 

 

Figur 1. Egen framtagen analysmodell med olika ämnesrubriker som påverkar avkastningskravet. 
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3. Metod 
I detta kapitel redogör vi för studiens genomförande, för resonemang kring olika metodval och 
vad dessa innebär. Slutligen presenteras de val som har gjorts i studien, en argumentation 
kring varför dessa val gjordes och även hur valet av metod bidrog till den empiriska slutsatsen. 

För att skapa oss en bättre bild av hur offentliga och privata fastighetsbolag jobbar med 
avkastningskrav så har vi valt att studera sex olika fastighetsbolag som är belägna i södra 
Sverige. Av dessa sex bolag så kommer tre att vara offentliga och tre kommer att vara privata. 
Dessa bolag är valda då de ligger inom vårt undersökningsområde samt att de tre kommunala 
bolagen är alla av olika storlekar. De privata fastighetsbolagen har därefter valts ut efter 
kommunområde. Även bland de privata bolagen är det skillnad i storlek för att vi ska få en mer 
rättvis bild av hur avkastningskraven kan skilja. Vi vill inte använda oss utav för många bolag 
då arbetet är tidsbegränsat och vi ser hellre att göra ett djupare kvalitativt arbete än ett ytligt 
kvantitativt arbete.  

Arbetet kommer att utföras genom en abduktiv metod där vi kommer att utföra intervjuer med 
personer i bolagen. Svaren från intervjuerna kommer sedan att jämföras med den teori som vi 
har hittat.   

3.1 Kvalitativ metod 
Den kvalitativa metoden kännetecknas av att den går på djupet med sin forskning för att 
beskriva hur, vad och varför saker och ting är och tolkar detta utifrån dess sammanhang 
(Holme, Magne, Krohn & Nilsson, 1997). Enligt Backman (2016) innebär den kvalitativa 
metodiken att intresset riktas mot individen, vilket innebär att frågeställningar kring den 
objektiva verkligheten inte är aktuellt. I stället riktas intresset till hur individen tolkar och 
formar sin verklighet, alltså något unikt i ett visst sammanhang. Fallstudier är ett vanligt inslag 
i den kvalitativa forskningen där observationerna är osystematiska och ostrukturerade (ibid.).  
 
När den kvalitativa metoden används görs intervjuer som är informella. En stor mängd 
information insamlas där mångfalden av data används för att beskriva ett mönster och 
uppfattningar (Jacobsen, Sandin, & Hellström, 2002). Dessa intervjuer är småskaliga i 
storleksomfattning som riktar in sig på få undersökningsenheter, alltså är de djupgående. Oftast 
är studien fortlöpande och har inget direkt slut utan kan pågå under hela studien. Genom 
intervjuer är syftet att få en helhetsstudie som ska öka förståelsen för det specifika i det ämne 
som bearbetas. Den kvalitativa metoden använder sig och grundas på fakta som består av ord 
och texter, för att i slutändan få fram en beskrivning av det som undersöks (ibid.). 
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3.2 Kvantitativ metod 
Den kvantitativa metodiken innebär att mätningar, statistik och matematisk kvantifiering 
används som metod. Det är alltså metoder som utmynnar i numeriska observationer. Det 
innebär att denna metod innefattar experiment, tester, prov, enkäter och frågeformulär 
(Backman, 2016). Resultaten presenteras således i form av siffror. Enligt den kvantitativa 
metoden används faktorer som enkelt kan kvantifieras (ibid.). 

Då den kvantitativa metoden innebär att strukturerade och systematiska observationer används, 
såsom enkäter har vi valt att använda oss av den kvalitativa metoden som grundar sig i 
intervjuer med personer i branschen. Detta för att vi anser att det är med denna metod som vi 
får ut mest info om vårt forskningsområde. 

3.3 Abduktiv metod 
Den metod som vi har eftersträvat är den abduktiva metoden. Med denna metod får man röra 
sig mellan teori och empiri och låta bilden över de olika företagens uppfattning av 
avkastningskrav växa fram. Vi har valt den abduktiva metoden då den låter oss ha en 
växelverkan mellan teorin och empirin, där vi kan gå tillbaka till dessa delar efterhand som vi 
får mer information. Den abduktiva ansatsen innebär att teoridelen, empiridelen samt 
analysdelen utvecklas samtidigt (Dubois, 2002). Detta hjälpte oss att skapa en stomme kring 
hur arbetet ska utformas. Den här typen av ansats är särskild användbar när man ska ta fram 
nya teorier och grunder enligt Patel & Davidson (2011). 

3.4 Validitet och reliabilitet 
Med validitet menas de data som är relevanta i ett visst sammanhang, i det här fallet data som 
har med fastighetsmarknaden och investeringar att göra. Medan reliabilitet antyder de data vi 
använt har analyserats på ett tillförlitligt sätt. Det ska alltid strävas efter en så hög validitet och 
reliabilitet som möjligt (Jacobsen, Sandin & Hellström 2002; Malterud & Midenstrand, 2009). 

Validitet handlar mycket om att kunna använda rätt sak vid rätt tillfälle, som att viss 
information kan vara relevant i en situation men den behöver inte vara relevant i en annan. När 
vi pratar om reliabilitet menar vi hur pålitlig den här informationen är. Enbart en hög reliabilitet 
garanterar inte att validiteten är hög (Jacobsen, Sandin & Hellström 2002; Malterud & 
Midenstrand, 2009). 

Det här är viktigt att tänka på vid data- och informationsinsamling när en analys ska göras 
gällande om det är värt att investera i något eller inte. Om befintliga data och information inte 
används eller om det används i fel situation kan resultatet bli helt annorlunda jämfört om det 
används i rätt situation. Om insamlad information och data är tillförlitlig kan det fattas ett 
snabbare beslut, vilket innebär att det inte finns behov av ytterligare frågor gällande 
tillförlitligheten innan beslut fattas (Malterud & Midenstrand, 2009). I enlighet med Malterud 
& Midenstrand (2009) så har varje respondent fått ta del av det material som har framkommit 
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under intervjun och även fått möjlighet att godkänna det. Detta gör så att den information som 
har framförts har hög reliabilitet. 

3.5 Operationalisering 
Operationaliseringen består av sex olika frågeområden som är grunden till det intervjuunderlag 
(se bilaga 1) som vi har tagit fram. De inledande frågorna i intervjuunderlaget kan ses som 
uppvärmningsfrågor där respondenten får svara på generella frågor, detta för att göra 
respondenten bekväm i situationen och för att ge oss en bättre insyn i bolagets storlek och dess 
omfattning. Resterande frågeområden är baserade på den teoretiska referensram som är 
framtagen i arbetet och hör därför samman till vår frågeställning.   

 
Figur 2. Operationalisering, se bilaga 2 för fullständig operationalisering av teorin. 
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3.6 Genomförande 
I första stadiet av arbetet så valde vi att se ifall ledarskapet inom fastighetsbranschen hade 
någon inverkan på avkastningskravet. Efter diskussioner med examinator så valde vi att till 
största del endast se på avkastningskravet och istället se ledarskapet som en del i 
organisationens bolagsstyrelse. Det här innebar en genomgående förändring av arbetet som var 
tidskrävande, vilket resulterade i en förändrad teori och senarelagda intervjuer. Förändringen 
bidrog däremot till ett mer strukturerat arbete med ett tydligt fokus på avkastningskrav i 
fastighetsbranschen.  

För att få fram relevant teori till vår frågeställning så har vi använt oss av bland annat Google 
Scholar och Web Of Science för att hitta tidigare artiklar och rapporter inom området.  Vi har 
även använt oss utav facklitteratur, där litteraturen främst har hämtats från bibliotek men även 
via tidigare relevant kurslitteratur. Efter framtagandet av teorin så valde vi att konstruera 
frågeformuläret som skulle presenteras för våra intervjupersoner. Frågeformuläret grundade 
sig i en rapport som Nordlund (2012) skrev inom området. Vi valde att konstruera om frågorna 
för att de bättre ska passa vår frågeställning och för att den skulle vara relevant för den teori 
som hade tagits fram. Genom att justera frågorna efter tidigare studier och relevant teori så 
säkerställer vi att frågorna i intervjuguiden ligger inom ramen för vår frågeställning. Vi valde 
att ha en semi-konstruerad intervjuguide så att vi skulle få möjlighet att ställa motfrågor baserat 
på de svar som respondenterna gav oss. 

Vi upprättade kontakt med respektive respondent först genom telefonsamtal för att se ifall de 
var intresserade att vara med i vår undersökning. Därefter bestämdes detaljer via mailkontakt. 
Vi började med att upprätta kontakter inom de kommunala fastighetsbolagen för att sedan hitta 
ett motsvarande fastighetsbolag inom den privata sektorn. Majoriteten av de respondenter som 
blev kontaktade visade en positiv attityd till att medverka i vår undersökning. Efter det att 
intervjuerna var genomförda så sammanfattade vi varje respondents svar och skickade sedan 
ut svaren till varje enskild respondent. När teori- och empiriavsnittet var klart jämfördes 
därefter dessa med varandra för att få fram vår slutsats i arbetet. 

3.7 Analysmetod 
Empirin har analyserats utifrån vår analysmodell och våra fem huvudrubriker: 
Styrelseutformning, Lagändringen 2011, Finansieringskällor, Risker samt Avkastningskrav. 
Rubrikerna utgör grunden för vår analys och dem har även hjälpt oss att komma fram till vår 
slutsats. 

3.8 Etik  
Studien som är genomförd behandlar inga personliga uppgifter om respondenterna, den 
behandlar även inte forskning som är avsedd att fysiskt eller psykiskt påverka respondenterna. 
Då ingen av dessa kriterier är uppfyllda och studien kan ses som en uppsats så är lagen om 
etikprövning icke gällande (Nikku, 2012). Vi vill dock poängtera att vi tar sekretessen och 
anonymiteten utav våra respondenter på högsta allvar. Detta då det inte ska kunna gå att urskilja 
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vilka företag som har blivit intervjuade och det ska inte heller kunna gå att identifiera 
respondenten. Då samtliga fastighetsbolag bedriver sin verksamhet på den svenska västkusten 
och verkar inom samma områden, så skulle respektive företags avkastningskrav kunna ses som 
känslig information som deras konkurrenter skulle kunna dra nytta utav. Varje respondent har 
även blivit informerad om detta och vi anser även att en garanti om anonymitet ger oss en 
djupare och en mer öppen inblick i varje bolag.   
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4. Empiri 
I detta kapitel presenteras studiens empiriska data. Datan består av de intervjuer som är 
utförda av de privata och kommunala fastighetsbolag som vi har intervjuat. Här formuleras 
deras svar och åsikter om de frågor som ställts till bolagen. Som förklarats i metodavsnittet är 
alla bolagen anonyma. Bolagens namn kommer därför att vara K1, K2, K3 för de kommunala 
fastighetsbolagen samt P1, P2, P3 för de privata fastighetsbolagen.  

Respondenternas svar är indelat i fem huvudrubriker för att enklare kunna följa med i arbetets 
upplägg. Dessa rubriker är: Styrelseutformning, Lagändringen 2011 (SFS 2010:879), 
Finansiering inom fastighetsbranschen, Risker samt Avkastningskrav. 

 

Person K1     Intervju genomförd: 5 april 2017 

Intervjupersonens bakgrund:   

Studier på Förvaltningshögskolan. Diverse ekonomitjänster inom byggbranschen. Nuvarande 
Ekonomichef på K1.  

Totalt värde på fastigheterna:   Ca 4,5 miljarder 

Omsättning:     Ca 300–350 Miljoner 

Antal förvaltade bostadslägenheter:   Ca 5200–5400 lägenheter 

Antal uthyrbar kommersiell yta:  Ca 400 000 kvm totalt inklusive lägenheter 

 

Person K2     Intervju genomförd: 6 april 2017 

Intervjupersonens bakgrund:   

Magisterexamen i Urban Planning, doktorsexamen i fastighetsekonomi. Nuvarande 
projektchef på K2.  

Totalt värde på fastigheterna:   Ca 13–15 miljarder 

Omsättning:     Ca 1 miljard    

Antal förvaltade bostadslägenheter:   Ca 12 000 lägenheter 

Antal uthyrbar kommersiell yta:  - 
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Person K3     Intervju genomförd: 7 april 2017 

Intervjupersonens bakgrund:   

Utbildad fastighetsekonom. Därefter konsult i fastighetsbranschen.  

Nuvarande fastighetschef på K3.  

Totalt värde på fastigheterna:   Ca 1.5 miljarder  

Omsättning:     Ca 280 miljoner 

Antal förvaltade bostadslägenheter:   Ca 2700–3000 lägenheter 

Antal uthyrbar kommersiell yta:  Ca 60 000 kvm 

 

Person P1     Intervju genomförd: 31 mars 2017 

Intervjupersonens bakgrund: Utbildad civilingenjör. Diverse anställningar inom kommunala 
fastighetsbolag. Nuvarande Fastighetschef på P1. 

Totalt värde på fastigheterna:   Ca 1,6 miljarder   

Omsättning:      Ca 150 miljoner 

Antal förvaltade bostadslägenheter:   Ca 1500–1800 lägenheter 

Antal uthyrbar kommersiell yta i kvm:  Ca 16 000 kvm 

 

Person P2     Intervju genomförd: 31 mars 2017 

Intervjupersonens bakgrund: 

Utbildad inom internationell revision och ekonomi. Nuvarande vd på P2. 

Totalt värde på fastigheterna:   Ca 600–1000 miljoner 

Omsättning:      Ca 60 miljoner  

Antal förvaltade bostadslägenheter:  Ca 600–1000 lägenheter                                                                         

Antal uthyrbar kommersiell yta:  Ca 12 000 kvm 
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Person P3     Intervju genomförd: 6 april 2017 

Intervjupersonens bakgrund: Utbildad revisor samt magisterexamen i redovisning. Diverse 
anställningar som revisor och controller. Nuvarande Ekonomichef på P3. 

Totalt värde på fastigheterna:   Ca 2 miljarder 

Omsättning:     Ca 115 miljoner 

Antal förvaltade bostadslägenheter:  Ca 900–1000 lägenheter 

Antal uthyrbar kommersiell yta:  Ca 135 000 kvm 

Styrelseutformning 
Gemensamt för P1, P2 och P3 är att alla har en styrelse som är tillsatt av ägare till bolagen. Hos 
P1 och P3 finns det styrelsemedlemmar som är familjemedlemmar till den person som har 
grundat företaget. I P2:s styrelse finns bara medlemmar som är utvalda av ägarna på 
bolagsstämma. I K1, K2 och K3 är alla styrelsemedlemmar förutom vd:n och 
fackrepresentanter politiskt tillsatta. Gemensamt för alla intervjuade företag är att de har fasta 
beslutnivåer för vad som får bestämmas utan att behöva gå via styrelsen. Vad det gäller 
investeringsbesluten inom bolagen så är dessa nivåer väldigt varierande. Beslut som kräver ett 
kapital på över en miljon måste gå via styrelsen i samtliga bolag förutom P2, där de har en 
större rörelsefrihet med kapitalet.  

Lagändringen 2011 (SFS 2010:879) 
Gemensamt för P1, P2 och P3 är att de inte anser att lagändringen om att de kommunala 
fastighetsbolagen måste verka affärsmässigt, har påverkat deras bolag i någon större 
uträckning. Däremot anser K1, K2 och K3 att lagändringen påverkade deras företag enormt. 
K1 säger att de inte längre får göra några dåliga affärer. Var på K2 menar att de har blivit mer 
rädda för att göra fel samt att de inte gör affärer i samma utsträckning för att de måste tänka 
mer på avkastningskravet. K3 anser att lagändringen har påverkat dem jättemycket. De anser 
även att det är svårt att ha kvar samma arbetssätt och organisation som innan. K3 har också 
ändrade driftaspekter. De menar att vissa investeringar som görs i lägenheterna måste kunna 
räknas hem på ett visst antal år för att genomföras. K3 håller just nu på att utbilda sin personal 
så att de kan tänka mer affärsmässigt vid mindre renoveringar för att anpassa sig mer till 
lagändringen 2011. 
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Finansieringskällor 
Alla bolag använder sig av eget kapital och banklån för att finansiera sina investeringar, där 
banklån utgör majoriteten av kapitalet. Däremot använder sig K1 av sin interna bank för att 
finansiera sina investeringar. K3 tar sina lån via Kommuninvest där kommunen går in som 
borgenär för lånet.  P3 använder sig i viss mån av obligationer, men endast när de gör större 
investeringar. Gemensamt för alla bolag är att vid mindre investeringar kan de använda sig utav 
enbart eget kapital. P1 och P2 går in med mer eget kapital än vad banken kräver. Detta för att 
kunna få bättre lånevillkor och en högre soliditet.     

Risker 
K1 anser att den största risken som finns inom fastighetsbranschen är dagens konjunkturläge. 
Priserna för nyproduktion och i viss mån även förvaltning av fastigheterna har skjutit i höjden. 
K1 anser även att det finns en risk för att marknaden har stannat av och att man har 
överproducerat ett större antal lägenheter. 

K2 pratar om omvärldsrisker som kan påverka på en nationell nivå. En dåligt fungerande 
arbetsmarknad med bland annat nyinkomna flyktingar anser K2 vara en “superrisk” om man 
inte får ordning på detta inom en snar framtid. Risken för att räntan ska stiga anses också vara 
en överhängande faktor som kan påverka stora delar av fastighetsbranschen. K2 menar på att 
bristen på entreprenörer gör att de redan befintliga entreprenörerna på marknaden kan höja sina 
priser och skapa en skev prisbild på vad en nyproduktion ska kosta. 

K3 säger likaså att det är svårt att få tag på entreprenörer då det är högt tryck i byggbranschen 
och att priserna blir allt högre. Detta gör det svårt för dem att expandera sitt fastighetsbestånd 
i den takt som de vill. Även ränterisken anser K3 är en av de större riskerna då de tycker att 
dagens ränta ligger på en nivå som inte är hållbar i längden. De tycker också att marknaden i 
sig kan ses som en risk då den är segmenterad till de som vill köpa en bostad och till de som 
endast kan och vill hyra.  

P1 anser att byggkostnaderna är en av de större riskerna då dessa har ökat enormt mycket på 
kort tid. Tillgänglighet på mark samt detaljplaneprocessen är risker som P1 också anser är av 
stor vikt inom fastighetsbranschen. De tycker även att detaljplaneprocessen borde förenklas för 
att göra det lättare och snabbare att få igenom ett byggprojekt. För övrigt anser P1 också att 
underhållsbehovet av de befintliga fastigheterna kan ses som en risk. P1 menar vidare på att 
underhållsbehovet är viktigt för att bibehålla sina hyresgäster, där vakanser och utflytt av 
hyresgäster bidrar till en kostnad för bolaget.  

P2 ser mer på de politiska riskerna som kan finnas på bostadsmarknaden. Där P2 menar att en 
politisk risk kan vara ett nytt skatteförslag som skulle innebära att det skulle bli svårare att sälja 
fastighetsbolag skattefritt. Vid ett politiskt maktskifte kan förutsättningar för verksamheten 
skifta snabbt och göra det mer omständligt att bedriva ett bolag. P2 anser också att ränterisken 
är en stor risk som kan påverka fastighetsbranschen på ett negativt sätt. P2 menar att de ovanligt 
låga räntorna gör att fastigheterna värderas för högt och vid en eventuell ränteökning så 
kommer fastigheternas värde att sjunka. 
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P3 tycker att finansieringskostnaderna är den klart största risken. P3 menar att det är intäkterna 
och räntorna som man kan göra något åt för att få en högre avkastning men att det är svårare 
att göra något åt intäkterna i sin helhet när det gäller lägenheter.  

En gemensam riskfaktor för alla respondenter är vakanser. Samtliga respondenter ansåg inte 
att de i dagsläget kunde se vakanser som en nämnvärd risk. De ansåg att bostadsbristen är så 
pass hög att inga lägenheter kommer att stå tomma. Alla respondenter tog däremot med 
vakanser som en risk i deras kalkyler för att stärka kalkylens trovärdighet och för att försäkra 
sig om eventuella förändringar på marknaden. Andel vakanser som togs med i kalkylerna 
varierade mellan 0.5 - 5,0 % beroende på fastighetsbolag.  

Avkastningskrav 
K1 tror att avkastningskravet för den aktuella orten generellt ligger mellan 5,2 - 5,5 %. K1 
menar vidare att de har ett direktiv från ledningen att hela bolaget har ett avkastningskrav på 
4,0 % som de ska förhålla sig till. Detta direktiv har dem möjlighet att avvika ifrån, beroende 
på investering och i vilket område som investeringen kommer att ske i. Områden som anses ha 
en högre risk att investera i kräver således en högre avkastning, berättar K1. Medan områden 
där risken är lägre kan motiveras för en lägre avkastning än 4,0 %. K1 använder sig även av 
olika kalkyler såsom kassaflödesmetoden och nuvärdesmetoden när de gör beräkningar på 
eventuella investeringar. Huvudregeln för att genomföra en investering är att dessa kalkyler 
ska gå ihop sig, men det är inte avgörande då de har ett socialt ansvar att förhålla sig till. K1 
menar att det är svårt att ha en bra balansgång mellan det sociala ansvaret och 
affärsmässigheten när det gäller vissa investeringar. Vid investeringar som inte håller 4,0 % i 
avkastning får de istället motivera investeringen med andra faktorer som talar mer för det 
sociala ansvaret att tillhandahålla lägenheter. K1 berättar att de jobbar aktivt med att få upp 
värdet på vissa områden som anses ha sämre läge. På så sätt minskar risken för området. Men 
genomförandet av detta bidrar till att avkastningskravet minskar men värdet av befintliga 
fastigheter på området ökar enligt K1. Då de ska utvärdera avkastningen vid en 
fastighetsinvestering så använder dem sig utav kalkyler som beaktar olika finansiella synsätt. 
Kalkylerna ser på långsiktigt perspektiv och baseras på diskonterade kassaflöden över de 
närmsta tio åren. När K1 ska värdera sitt fastighetsbestånd så ser de till tidigare transaktioner i 
området men de använder även programmet Datscha för att få en värdering. K1 berättar vidare 
att avkastningskravet kan vara ett problem i vissa situationer och att det kan vara svårt att 
förhålla sig till det. Man måste både se till resultatpåverkan och avkastningskravet vid en 
investering, berättar K1. När de ska beräkna avkastningen på en viss fastighet använder de sig 
av det totala kapitalet som bas i sina kalkyler.  

K2 tror att avkastningskravet för den aktuella orten generellt ligger på runt 5,0 % för de privata 
fastighetsbolagen då de ser på lång sikt samt att de gäller oberoende av område. På aktuell ort 
i centrum har avkastningskravet sjunkit. Det låg för några år sedan på 6,5 - 7,0 % men att det 
nu har sjunkit till 5,25 - 5,5 %. K2 tror att avkastningskravet på den aktuella orten ligger på 3 
% i centrum, men utanför staden i de så kallade miljonprogramsområdena kan den ligga på 
5,25 - 5,5 %. Avkastningskravet kan skilja sig beroende på vilket område som ett projekt 
kommer att genomföras i. Deras grundregel är att alla deras projekt ska bära sig självt och att 
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varje kalkyl är individuell. Det som är viktigast för dem är att nuvärdeskvoten ska vara positiv. 
När det gäller projekt i sämre lägen klarar de normalt inte värderingen. De måste då motivera 
avvikelser med att tänka långsiktigt och i ett större sammanhang runt projekten, exempelvis 
kunna höja värdet på hela området genom att nyproducera i det. På så sätt anser K2 att de 
stärker attraktiviteten i området och de får upp värdet på fastigheterna till en bra nivå igen. 
Utvärdering av avkastningskravet och om investeringen stämmer överens med deras kalkyler 
görs efter cirka två år från det att fastigheten står klar för inflyttning. De tar då in en extern 
värderingsfirma som värderar fastigheten för att få en mer exakt och klar bild av vad fastigheten 
kan vara värd. K2 menar att det här skapar en trovärdighet gentemot revisorer och externa 
samarbetspartners då de tar in externa värderare, men att det generellt sett räcker att använda 
sig utav Datscha. I samband med detta görs även andra utvärderingar där de frågar 
hyresgästerna vad de tycker om lägenheterna. De följer även upp brister samt ser över vad 
driften på fastigheten kostar och om den kostnaden stämmer överens med deras beräkningar. 
När K2 gör sina beräkningar på avkastning använder de sig av det totala kapitalet. De vill kunna 
benchmarka sig mot olika företag utan att behöva se till hur deras investeringar är finansierade. 
Med totalt kapital i sina beräkningar anser K2 att de är mer aktuella och att dessa beräkningssätt 
används mer och mer. 

K3 tror att avkastningskravet för den aktuella orten generellt ligger mellan 3,7 - 3,9 %, men 
poängterar att detta skiljer sig beroende på område. De har ett avkastningskrav som sätts av 
ägarna. Detta beräknas på totalavkastningen på verksamheten, rörelseresultatet/tillgångarna 
och detta ska i dagsläget ligga på 3,0 %. K3 anser att ett relevant avkastningskrav ska ligga på 
4,5 %. På denna nivå känner dem sig trygga. När de ska utveckla sina egna fastigheter har de 
en internränta på 5,0 % som de ställer sina investeringar emot vid exempelvis en 
köksrenovering. Gör de större renoveringar går de in och värderar om hela fastigheten för att 
hålla sina siffror aktuella. K3 tycker att det är viktigt att tänka långsiktigt när de gör exempelvis 
stambyten och dylikt. De hade inte gjort större renoveringar i en fastighet om de inte kan se en 
ökad avkastning på fastigheten. K3 påpekar att mindre underhåll görs för att bibehålla värdet 
på fastigheten och investeringar handlar om att öka värdet på fastigheten. Vid utvärdering av 
avkastningskravet och om investeringen stämmer överens med deras kalkyler görs direkt efter 
att alla kostnader har kommit in, samt efter en period på 5 - 8 år. Efter denna period vill de se 
ett positivt resultat av investeringen.  K3 använder sig utav Datscha då de ska värdera sina 
fastigheter. De berättar även att de ibland tar in externa värderare på vissa fastigheter för att se 
till att deras värdering är i linje med vad andra anser att deras fastigheter är värda. Vid 
beräkningar av avkastningen så använder K3 sig av totalt kapital som kapitalbas. De anser att 
avkastning på eget kapital kan ses som snedvridet med dagens ränteutveckling.  

P1 tror att avkastningskravet för den aktuella orten borde ligga på 4,0 - 5,0 % vid köp av en 
befintlig fastighet men att det är svårt att hamna på dem nivåerna. De anser att 
avkastningskravet borde ligga på över 5,0 %. P1 berättar att företaget vid nyproduktion har ett 
avkastningskrav mellan 4,5 - 5,0 % och att detta varierar beroende av vilket område som man 
väljer att bygga i. Vid köp av fastigheter så får de istället se till en marknadsanpassning, där 
det är svårt att få 4,0 % eller mer. När de sedan ser till de fastigheter som redan ägs av dem så 
är avkastningen “det den är” och de får istället se till hur man kan optimera fastigheten på olika 
sätt för att få den så kostnadseffektiv som möjligt. Här är underhållet den stora kostnaden där 
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de får se till att göra kloka underhållsprojekt. P1 har inget avkastningskrav att förhålla sig till 
från ledningen, däremot har de väldigt tydliga mål om vad som ska uppnås i verksamheten. P1 
har inte varit med vid en utvärdering av avkastningskravet än, men säger att de snabbt har klart 
för sig redan vid investeringen om hur det kommer att arta sig och det är sällan som det sker 
stora överraskningar. Speciellt nu när marknaden ser ut som den gör, då den ses som väldigt 
stadig, säger P1. På hyresfastigheterna så ser de på längre perioder, där utvärderingen sker vid 
enstaka tillfällen, ca 2 - 3 år efter inflytt av hyresgäster. Men även vid årsuppföljningen, där 
ser de vilka som ger avkastning och inte, säger P1. Då P1 ska värdera sina fastigheter så 
använder dem sig utav sina egna kalkyler men även av externa värderare. Vid beräkning av 
avkastningen använder de sig av det totala kapitalet, men de ser även till det egna kapitalet. P1 
berättar att de officiella siffrorna baseras på det totala kapitalet.  

P2 tror att avkastningskravet för den aktuella orten generellt ligger mellan 3,5 - 4,0 %. På 
aktuell ort har den gått ner mycket sista tiden. Ortspriset kan enligt P2 vara en faktor som kan 
variera mycket. P2 sätt att resonera när det gäller avkastningskrav är att varje affär står för sig 
oavsett vilket område, det är därför svårt att ha ett fast avkastningskrav. Hållbarheten är även 
viktig, inte enbart avkastningskravet. Köper de något inne i de centrala delarna på den aktuella 
orten vill de ha 5,0 % i avkastning, medan en bit utanför orten kan avkastningskravet ligga på 
7,0 % istället, då risken anses vara högre. P2 säger att de aldrig köper fastigheter på orter där 
det inte har gjorts några transaktioner på lång tid. När det gäller upprustning av deras befintliga 
fastigheter menar P2 att det är en utmaning att räkna hem en vinst i att rusta upp fastigheterna. 
De vanligaste upprustningsförfarandena går inte ihop sig ekonomiskt med vad de kostar att 
renovera i förhållande till vad hyresgästen får betala extra. Avkastningen behöver inte alltid 
vara rättvisande, menar P2. Man får se på mervärdet, skicket på fastigheten och läget på 
fastigheten. Den mest relevanta beräkningen som de använder är avkastning på totalt kapital, 
för på ett rättvist sätt kunna jämföra fastigheter med varandra. P2 menar på att de även kan 
använda sig av kvadratmeterpris vid värdering, men inte i första hand. Det här görs för att 
kunna få en fingervisning om affären är rätt värderad. När P2 ska värdera sina fastigheter så 
använder de sig av egna kalkyler men tar även in externa värderare. Köper de en fastighet med 
4,0 % i avkastning och marknaden köper den för 5,0 % så menar P2 att man har köpt den för 
dyrt. Använder de sig av avkastning på eget kapital i sina beräkningar så är det mer portföljtänk 
enligt P2. Man kan bli mer bekväm och gömma sig bakom den procent de får fram när de 
använder sig av eget kapital i beräkningarna, berättar P2. På så sätt kan det motiveras att köpa 
en fastighet som egentligen inte lever upp till den avkastning som de vill ha.  

P3 tror att avkastningskravet för den aktuella orten generellt ligger mellan 3,0 - 4,0 %. Området 
spelar en stor roll till vilket avkastningskrav som de vill ha, då olika områden kan kopplas till 
en viss risk. Men för låg avkastning som t.ex. 2,0 % går inte att ha, berättar P3. De har inte 
något specifikt avkastningskrav som de ska förhålla sig till utan avkastningskravet beror på 
område. P3 menar att de givetvis inte kan ha samma avkastningskrav på t.ex. A, B och C läge, 
där ett A läge är mer attraktivt än ett C läge. P3 berättar vidare att ett mer attraktivt läge som 
“A” ger en mindre avkastning vad det gäller bostadslägenheter. De berättar att man har sin 
gräns på avkastning för varje investering och uppnår man inte gränsen så väljer de att avstå 
investeringen då den blir för dyr. P3 säger att en annan relevant faktor är att fastigheten ska 
kunna passa in i deras befintliga bestånd. Om dem till exempel redan har alla förutom en 
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fastighet i ett visst kvarter så kan de tänka sig att gå ner i avkastningsnivå för att få den 
fastigheten. P3 berättar även att det är viktigt att investeringen passar in i deras portfölj. 
Avkastningen på det totala kapitalet är det som är mest relevant när P3 gör sina beräkningar på 
avkastning. När de ska värdera sina fastigheter så använder P3 sig utav sina egna kalkyler för 
att få fram en värdering. 

Samtliga kommunala fastighetsbolag använder även sig av Datscha eller externa värderare för 
att få fram en rättvis bedömning av deras fastighetsbestånd. Datscha och externa värderare kan 
även användas vid en investering på annan ort där inga transaktioner finns i närtid på orten hos 
de kommunala fastighetsbolagen.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att inom bolagsstyrelsen så har de kommunala 
fastighetsbolagen politiskt tillsatta styrelsemedlemmar. Detta till skillnad från de privata som 
till större del har ägare samt familjemedlemmar i styrelsen. Lagändringen (SFS 2010:879) 
påverkade endast de kommunala fastighetsbolagen. De privata bolagen ansåg inte att 
lagändringen har haft någon större påverkan inom deras verksamhetsområde. Finansiering 
inom fastighetsbranschen kan skilja mellan de privata och de kommunala fastighetsbolagen då 
de privata oftast använder sig av externa banker. Vissa privata bolag använder sig av 
obligationer vid större investeringar. De kommunala har fler finansieringskällor såsom 
Kommuninvest och interna banker. De använder även den kommunala borgen som säkerhet 
för sina lån. De risker som fastighetsbolagen konstaterade var de största är byggkostnader, 
bristen på entreprenörer, konjunkturläget, ränterisker och finansieringsrisker. 
Avkastningskraven skiljer fastighetsbolagen då de kommunala har uttalade avkastningskrav, 
satta av styrelsen att följa. Detta till skillnad från de privata som inte hade något uttalat 
avkastningskrav, utan de sätter ett avkastningskrav på varje enskild investering. 
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5. Analys 
I detta kapitel kommer studiens empiri att jämföras med den teori som har tagits fram. 
Analysen kommer att följa de rubriker som är framtagna via operationaliseringen, där fokus 
kommer att ligga på att besvara studiens syfte och frågeställning. De inledande frågorna 
kommer inte att analyseras då dessa endast är till för att läsaren ska få en uppfattning om de 
intervjuade företagen. 

Analysen är indelad i samma fem huvudrubriker som empirin för att enklare kunna följa med 
i arbetets upplägg. Dessa rubriker är: Styrelseutformning, Lagändringen 2011 (SFS 2010:879), 
Finansiering inom fastighetsbranschen, Risker samt Avkastningskrav. 

Styrelseutformning 
Gemensamt för samtliga respondenter är att alla är aktiebolag som har en styrelse i enlighet 
med Bolagsverkets (2016) föreskrifter. Skillnaden mellan de kommunala och de privata 
fastighetsbolagen grundar sig redan i hur deras styrelse är vald. Borg & Lind (2006) säger att 
de privata fastighetsbolagen ägs till största delen av bland annat familjer och delar av familjen 
sitter då i styrelsen. Detta kan vi klart och tydligt se hos de privata bolagen som vi har intervjuat. 
Både P1 och P3 ägs till största delen av familjer samt att P2 ägs av mer enskilda delägare. Alla 
kommunala fastighetsbolag (K1, K2 och K3) har en styrelse som har politiskt tillsatta 
styrelsemedlemmar. Dessa är valda av kommunfullmäktige och inte genom någon 
bolagsstämma (SKL, 2017). Det är bara vd:n och representanter från facken som inte är 
politiskt tillsatta i ett kommunalt fastighetsbolag. Enligt Borg & Lind (2006) består 25 % av en 
kommunal bolagsstyrelse av personer som är rekryterade för sin expertkompetens. Detta har vi 
endast sett ibland de fackliga representanterna samt vd. 

Alla respondenter bekräftade även vad Wiberg, Lilja och Andersson (2014) säger om att 
bolagsstyrelsen har det yttersta ansvaret, då alla större beslut inom organisationen måste tas 
genom ledningen. Det som skiljer mellan bolagen är hur stor rörelsefrihet som vd:n har utan 
att behöva gå genom styrelsen för att få igenom en investering.  

Lagändringen 2011 (SFS 2010:879) 
De kommunala fastighetsbolagens huvuduppgift före år 2011 var att få bort den bostadsbrist 
som fanns samt att vara hyressättare på marknaden (Borg & Lind, 2006). Lagändringen år 2011 
gjorde att många kommunala fastighetsbolag fick se över hur de bedriver sin verksamhet så att 
den anpassas efter gällande lag. De kommunala fastighetsbolagen får nu inte längre något 
statsstöd utan ska bedriva sin verksamhet affärsmässigt men även se till sitt sociala ansvar mot 
kommunen (Lind & Lundström, 2011). K3 anser att lagändringen har påverkat dem mycket 
och att de fortfarande håller på att anpassa sig så att affärsmässigheten även ska användas på 
mindre renoveringar, där marginalerna är små. Detta till skillnad från K1 som anser att de måste 
göra affärer, även där investeringen inte resulterar i någon större vinst. Samtliga kommunala 
bolag som blev intervjuade styrker att det är en svår balansgång mellan det sociala ansvaret 
och att bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer. Det skiljer sig dock mycket mellan 
hur de olika kommunala bolagen väljer att tolka lagstiftningen. K2 menar att de har blivit mer 
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rädda för att göra fel och K1 anser att de inte längre får göra några dåliga affärer. De privata 
fastighetsbolagen anser inte att lagändringen har påverkat dem i någon större utsträckning, då 
lagstiftningen endast är till för de kommunala fastighetsbolagen (Lind & Lundström, 2011).  

Finansieringskällor 
Borg & Lind (2006) samt Myers (2001) anser att fastighetsbolag med bostäder samt med en 
god ekonomi kan finansiera nyproduktioner helt utan att behöva låna in kapital. Detta stämmer 
överens med vad samtliga respondenter säger. Oftast handlar dock dessa om mindre 
nybyggnationer. Myers (2001) anser att om fastighetsbolagen väljer att använda sig av intern 
finansiering genom sitt kassaflöde så kan detta ge en signal till investerare att företaget har 
stora saker på gång, vilket kan leda till en uppvärdering. P2 väljer att gå in med mer eget kapital 
än vad banken kräver. Detta för att ha en högre soliditet och bättre förhandlingsposition. Myers 
(2001) anser även att intern finansiering förhindrar ägarspridning, vinstutdelning och 
röstspridning. Detta gör även att transaktionskostnaderna för investeringen minskar enligt Ang 
(1991).  

Vid större nybyggnationer använder samtliga fastighetsbolag sig av eget kapital och lån från 
diverse banker. K1 använder sig av sin interna bank och K3 lånar upp kapital genom 
Kommuninvest. Detta styrker teorin om att de kommunala fastighetsbolagen har fler alternativ 
när det gäller finansiering (Kommuninvest, 2017). K2 samt de privata fastighetsbolagen 
använder sig av traditionella banklån som finansieringskällor. I enlighet med Brunes (2015) så 
har inte de privata fastighetsbolagen lika många alternativ som de kommunala vad det gäller 
finansiering.   

De olika typer av säkerheter som används för samtliga respondenter är framförallt 
fastighetspant samt kommunal borgen. Detta stämmer överens med vad Brunes (2015) och 
Kommuninvest (2017) säger. Däremot har enbart de kommunala fastighetsbolagen tillgång till 
kommunal borgen. Fastighetspanten anses också vara en förhållandevis stabil säkerhet för 
banker enligt Expowera (2012).  

Risker 
K2, K3, P2 och P3 ansåg att ränterisker var en av de största riskerna inom fastighetsbranschen. 
De ansåg att en stigning av räntan skulle kunna ses som en överhängande faktor då dagens 
ränteläge inte är hållbar i längden. En ökad ränta skulle påverka alla i fastighetsbranschen. 
Enligt Bruggeman & Fisher (2012) så är inflationsrisk, marknadsrisk, finansieringsrisk och 
förvaltningsrisk olika risker som alla påverkar så att räntenivån ökar och att alla dessa risker 
bör beaktas vid fastighetsinvesteringar. Enlig P2 så är ränterisken en stor risk som kan påverka 
värdet på fastigheterna. De anser att en låg ränta gör att värdet på fastigheterna ökar samt en 
högre ränta gör att värdet minskar. Bruggeman & Fisher (2011) säger att finansieringsrisken 
ökar ju mer ett företag är belånat och att det påverkar de villkor som ställs från banken. Detta 
är någonting som P2 beaktar då de väljer att ha en hög soliditet och går in med mer eget kapital 
än vad bankerna kräver vid belåning. På så sätt minskar finansieringsrisken och P2 kan på så 
sätt förhandla fram bättre villkor.  
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Samtliga respondenter berättade att det för närvarandet inte fanns några vakanser i deras 
fastigheter, då bostadsbristen är så pass hög. De ansåg därför att de i dagsläget inte kunde se 
vakanser som en överhängande risk. Alla höll dock med om att det var viktigt att ta med 
vakanser som en risk i sina kalkyler då bostadssituationen kan förändras. Bruggeman & Fisher 
(2011) säger att historiskt sett så har fastigheternas värde ökat mer än vad inflationen har gjort, 
men att det samtidigt är viktigt att ta med detta i sina beräkningar då efterfrågan på bostäder 
kan vända. Bruggeman & Fisher (2011) menar även på att det är viktigt för hyresvärden att ha 
en bra relation till sina hyresgäster och att attrahera nya hyresgäster för att ha en låg vakansnivå. 
De menar vidare att detta bidrar till en bättre och en mer stabil avkastning på fastigheten. P1 
och K1 ansåg att förvaltningsrisken är en risk att beakta. Denna risk handlar om att hålla en bra 
standard i lägenheterna och samtidigt få en bra relation med sina hyresgäster. Detta la P1 stor 
vikt vid med sina hyresgäster. De menar på att de får nöjda hyresgäster genom att kontinuerligt 
underhålla sina fastigheter till en bra standard och på så vis kan de få hyresgästerna att bo kvar 
längre samtidigt som de får ett bra rykte som en god hyresvärd. På så sätt kan de få en låg 
vakansnivå.  

K1, K2, K3 och P1 anser att en av de största riskerna när det gäller nybyggnation är att 
byggkostnaderna blir för höga och att de inte kan få ihop sina kalkyler. Detta stämmer överens 
med vad Björklund (2017) skriver att Sverige har fått de högsta byggkostnaderna i EU. 
Boverket (2014) och Affärsvärlden (2017) menar på att det beror på stigande materialpriser 
samt att priset på mark har ökat med 555 % mellan åren 1994–2012. Affärsvärlden (2017) 
anser även att dålig konkurrens är en av anledningarna till att byggkostnaderna har ökat. Detta 
leder enligt Norrlid (2016) till att de kommunala bostadsbolagen har svårt att bygga lägenheter 
till hanterbara priser. K2 och K3 bekräftar vad Affärsvärlden (2017) säger angående att det 
finns en brist av entreprenörer som kan bygga i samma takt som de vill utveckla sitt 
fastighetsbestånd. 

Avkastningskrav 

 
Figur 2: Bolagens avkastningskrav och uppskattat avkastningskrav på marknaden. 
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Enligt Hogia (2011) så klassas fastighetsbranschen som en kapitalintensiv bransch som oftast 
har en låg avkastning på det totala kapitalet. Detta stämmer överens med samtliga respondenter 
då deras syn på en bra avkastning inte är särskilt hög gentemot storleken på det kapital som 
krävs inom fastighetsbranschen. Chaney & Hoesli (2010) menar att syftet med 
fastighetsinvesteringar är att få en stabil avkastning som inte är beroende av utomstående 
påverkningar. 

P1, P2 och P3 har inga fasta avkastningskrav att förhålla sig till. De ser mer till varje investering 
i sig. Exempelvis så anser P3 att om de äger större delar av ett fastighetsområde kan de tänka 
sig att gå ner i avkastningskrav då den fastigheten redan ligger i samma område, samt att de 
kan ha synergieffekter av att äga den fastigheten också. Det här bidrar även till minskade 
förvaltningskostnader.  

K1, K2 och K3 har olika avkastningskrav att förhålla sig till, de varierar mellan 3,0 och 5,5 %. 
Samtliga kommunala fastighetsbolag har även möjlighet att avvika från sina avkastningskrav 
då dem även har de sociala ansvaret att leva upp till. Borg och Lind (2006) beskriver att 
huvuduppgiften för det sociala ansvaret är att erbjuda bostäder till en låg kostnad. Det här håller 
samtliga kommunala fastighetsbolag med om. De menar på att man kan gå ner i sitt 
avkastningskrav och motivera en investering för att tillgodose allmännyttan. Det här är en 
balansgång som enligt Lind och Lundström (2011) är svår att förhålla sig till.  Lind & 
Lundström (2011) menar vidare att lagändringen år 2011 har försvårat allmännyttans roll att 
minska bostadsbristen, då de kommunala bolagen inte längre får statsbidrag. K1, K2 och K3 
använder även sig av olika typer av kalkyler för att få fram om investeringen är lönsam eller 
inte. K1 använde sig huvudsakligen utav två kalkyler där det räckte med att en av kalkylerna 
visade ett positivt resultat för att motivera en investering. Genom att använda sig av olika 
beräkningsgrunder så kan bolaget se vilka poster som de kan förbättra för att få en bättre 
avkastning (Hogia, 2011). 

Enligt Brunes (2015) används avkastningskravet när man vill göra en 
marknadsvärdesbedömning. Alla respondenter använder sig av avkastningskrav när de 
beräknar marknadsvärdet på fastigheter vid en eventuell investering. Enligt Nordlund (2012) 
och Fastighetsnytt (2015) kan även en investerares avkastningskrav baseras i hänsyn till den 
risk som investeringen förväntas ha. Detta överensstämmer med vad samtliga respondenter 
säger då de vill ha en högre avkastning på fastigheter som ligger i ett högre riskområde. Ett 
riskområde kan ses som ett område som har en låg attraktivitet. Fastighetsägaren får här se till 
två faktorer, tid och risk (Brunes, 2015; Investopedia, 2016; Olsson & Olsson, 2006). Ju längre 
tid det tar att få alla lägenheter uthyrda desto högre risk anses området att ha, vilket alla 
respondenter beaktar. 
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Alla respondenter anser att avkastning på totalt kapital är det nyckeltal som ska användas i 
första hand. Den räknar mer på vad ägarna kräver för avkastning på sitt eget satsade kapital. 
Greve (2003), Hogia (2011) och Investopedia (2016) anser att räkna med avkastning på totalt 
kapital är den formeln som inte blir missvisande för de bolag som har en högre belåningsgrad 
på sina fastigheter. Avkastning på totalt kapital kan ses som en av de viktigaste nyckeltal då 
man ser till hur effektivt företaget arbetar med sina tillgångar enligt Hogia (2016). K1, K2 samt 
P2 och P3 håller med om att avkastning på totalt kapital ses om det viktigaste nyckeltalet 
samtidigt om man inte enbart ska använda sig av det. P2 och K2 menar även på att det ger en 
mer rättvis bild då man vill benchmarka sig mot andra fastighetsbolag.       

Enligt P1, P2, K3 är avkastning på eget kapital ett nyckeltal som kan användas för att motivera 
vissa investeringar som inte håller samma avkastningskrav som avkastning på totalt kapital 
erhåller. Enligt Greve (2003) ska detta nyckeltal framförallt användas inom aktiemarknaden, 
men att den också är applicerbar inom fastighetsbranschen. P2 menar på att man kan bli bekväm 
och gömma sig bakom den procent som avkastning på eget kapital visar. Han menar även på 
att användning av avkastning på eget kapital är mer ett portföljstänk. Detta stämmer överens 
med vad Greve (2003) och Investopedia (2016) menar med att nyckeltalet används inom 
aktiemarknaden. Även P1 menar på att man räknar med avkastning på eget kapital men att de 
siffror som är de officiella siffrorna är endast avkastning på totalt kapital. K3 anser att 
avkastning på eget kapital kan ses om snedvridet med dagens ränteutveckling.  

Enligt Nordlund (2012) finns det skillnader i hur företags redovisningsprinciper ser ut. Detta 
gör det svårt att jämföra fastigheters driftnetton med varandra. K1, K2 samt K3 använder sig 
av Datschas uppställning när de tar fram driftnettot på en fastighet. De privata 
fastighetsbolagen använder sig inte av Datscha. De använder sig istället av olika 
värderingsbolag samt egna beräkningar. P2 anser inte att de får ut något av Datschas 
värderingar då informationen som finns i programmet delvis kommer från de privata 
fastighetsbolagen. K2 anser att siffrorna från Datscha generellt räcker för deras egen räkning, 
men om de ska göra större affärer så tar de in värderingsbolag som gör en extern värdering av 
fastigheterna. K3 använder sig också av Datscha, men de använder sig också av externa 
värderingsbolag för att göra stickprover som sedan jämförs med de siffror som Datscha visar. 
P1 och P3 använder sig inte av Datschas värderingsprogram utan de använder sig av externa 
värderingsbolag samt egna kalkyler.  Detta stämmer överens med vad Nordlund (2012) säger 
om att det kan skilja i beräkningar mellan olika företag. Då vissa använder sig av ett gemensamt 
värderingsprogram och andra använder sig av externa aktörer samt egna beräkningar. En annan 
faktor som kan ge missvisande resultat när direktavkastningen beräknas är användandet av 
schabloniserade kostnader. Enligt Nordlund (2012) använder banker och värderingsinstitut sig 
gärna av schabloner för att göra enklare värderingar av fastigheter. Detta kan göra det 
missvisande då ägarna till en fastighet ofta räknar på de faktiska siffrorna och kan på så sätt få 
en mer precis direktavkastning än den som banker och värderingsinstitut räknar fram (ibid.).    
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Reflektion 
Vi kan här konstatera att alla delar av vår analys hänger samman med respondenternas svar. 
De mönster vi kan se är att de privata har en större investeringsfrihet. Detta till skillnad från de 
kommunala fastighetsbolagen som har uppsatta avkastningskrav från bolagsstyrelsen att följa. 
Dock får de kommunala bolagen göra avstick från avkastningskravet som de kan motivera 
genom det sociala ansvaret. Balansgången mellan affärsmässighet och det sociala ansvaret 
varierar mellan de olika kommunala fastighetsbolagen. Vissa anser att det handlar om att inte 
göra dåliga affärer medan andra anser att de måste arbeta mer likt de privata fastighetsbolagen. 
Den största likheten vi kan se mellan samtliga bolag är deras syn på riskerna. Indirekt kan man 
säga att alla ansåg de ökade byggkostnaderna som den största risken inom fastighetsbranschen, 
vilket har en stor inverkan på avkastningen. 
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6. Slutsats & Diskussion 
I det här kapitlet redogörs de slutsatser som har framkommit under studiens gång. Slutsatserna 
baseras på den analys som är gjord och hör samman med den framtagna 
problemformuleringen samt syftet med studien. I slutet av kapitlet presenteras även 
implikationer samt förslag till fortsatt forskning. 
 
Vår forskningsfråga var:  

Hur skiljer sig avkastningskraven mellan kommunala och privata fastighetsbolag? 

Efter att ha studerat privata och kommunala fastighetsbolag kan vi konstatera att det finns stora 
skillnader i avkastningskrav mellan de olika sektorerna. Den största skillnaden är att de privata 
fastighetsbolagen inte har något uttalat avkastningskrav. Detta är något som samtliga 
kommunala fastighetsbolag har. Bolagsstyrelsen för respektive fastighetsbolag är dem som 
sätter nivån på avkastningskravet. Det är här stora skillnader hur bolagsstyrelsen är utformad i 
de olika sektorerna. I de kommunala fastighetsbolagen är majoriteten av styrelsen politiskt 
tillvalda, där det även kan finnas ett politiskt intresse i fastighetsbolaget. Detta skiljer sig från 
de privata där det inte fanns någon politiskt tillsatt styrelsemedlem. På så sätt kan de privata 
anses vara mer fria vad det gäller att styra bolaget. Den här friheten gör så att de privata 
fastighetsbolagen kan välja sina investeringar i en annan utsträckning. De privata 
fastighetsbolagen behöver inte heller se till att tillfredsställa allmännyttan då det inte ses som 
deras ansvar, utan det ligger helt på de kommunala fastighetsbolagen. Det här bidrar till att de 
privata bolagen endast har en faktor att förhålla sig till och det är att göra så bra affärer som 
möjligt för bolaget. De kommunala fastighetsbolagen måste däremot ha en bra balansgång 
mellan affärsmässighet och sitt allmännyttiga uppdrag. Den här balansgången visade sig vara 
svår för de kommunala fastighetsbolagen. De menade på att man kan acceptera en lägre 
avkastning på sina investeringar för att tillgodose allmännyttan. Det kan här anses vara 
motstridigt till de kommunala fastighetsbolagen, att de ska ha ett fast avkastningskrav att 
förhålla sig till då de har svårt att leva upp till det uppsatta kravet. Vi anser här att det istället 
borde vara de privata fastighetsbolagen som har ett avkastningskrav att leva upp till. De 
kommunala fastighetsbolagen borde istället ha ett mer friare avkastningskrav för att bättre 
uppfylla allmännyttans roll och på så sätt minska bostadsbristen.  
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6.1 Implikationer 
Sett till avkastningskravet så borde de kommunala bolagen sänka sin avkastningsnivå, 
alternativt göra som de privata fastighetsbolagen och ta bort det. De har svårt att leva upp till 
det befintliga kravet och genom att minimera kravet på avkastningen så skulle de kommunala 
fastighetsbolagen lättare kunna tjäna allmännyttan och på så sätt minska bostadsbristen. Med 
detta så menas det inte att de kommunala fastighetsbolagen på något sätt ska göra dåliga affärer 
som skulle resultera i ett negativt resultat. De privata fastighetsbolagen kan även dra nytta från 
de kommunala bolagen och faktiskt ha ett avkastningskrav. Genom att ha ett uttalat 
avkastningskrav så skulle de i sin tur kunna pressa byggkostnaderna vid nyproduktion. Detta 
för att undvika så att byggkostnaderna skulle öka då de kommunala fastighetsbolagen sänker 
sin nivå på avkastning. Dessa “ombytta roller” skulle kunna skapa en bra balans på marknaden 
där byggkostnaderna kan minska som i sin tur leder till att även bostadsbristen skulle sjunka. 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 
     
Under arbetets gång och efterhand som företag intervjuades märkte vi att det enligt företagen 
finns en skillnad på hyresnivåer mellan de olika kommunerna på västkusten. Vissa kommuner 
ansåg att detta grundade sig på att de kommunala fastighetsbolagen inte har varit aktiva och 
följt med i hyresförhandlingarna. Andra ansåg att det är på grund av att vissa kommunala 
fastighetsbolag har haft det gott ställt ekonomiskt och inte har kunnat ha en bra anledning till 
varför de ska höja hyrorna på den aktuella marknaden. Det förekom även bolag som tyckte att 
det var olika saker som jämfördes när man tyckte att det var skillnad på hyresnivåerna mellan 
kommunerna. De ansåg att en kommun har ett äldre fastighetsbestånd gentemot 
grannkommunen som har ett nyare fastighetsbestånd och därav högre hyror på grund av ett 
högre bruksvärde. Man skulle titta på de reala hyresnivåerna och inte stirra sig blind på 
kvadratmeterpriset för att se vad som skiljer i fastighetsbestånd och skick. Detta kan vara ett 
mycket intressant ämne att fördjupa sig i då vi märkte att det väckte starka reaktioner och 
utläggningar från både privata och kommunala fastighetsbolag.    
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Bilaga 1, intervjuunderlag 
Namn på fastighetsbolaget: P1, P2, P3, K1, K2, K3 

Totalt värde på fastigheterna? 

Antal uthyrbar kommersiell yta i kvm? 

Omsättning? 

a) Antal förvaltade bostadslägenheter                                                        

b) Antal förvaltade bostadslägenheter på aktuell marknad om flera finns 

Hur ser er bolagsstyrelse ut, 

Antal styrelsemedlemmar? 

Hur är de utsedda? 

Finns det några politisk tillsatta styrelsemedlemmar? 

Hur stor påverkan har de i de beslut som tas, vad har ni för beslutsnivå? 

Vem har störst makt vid nyinvesteringar?  Styrelsen eller vd:n? Gemensamt? hur ser 
fördelningen ut? 

Har lagändringen 2011 om att de kommunala fastighetsbolagen måste bedriva sin verksamhet 
på affärsmässiga grunder påverkat ert bolag på något sätt? 

-    Ekonomiska 

-    Driftrelaterade aspekter 

-    Konkurrensnivåer? 

Vilka olika finansieringskällor använder ni er av vid olika nyinvesteringar? fastighetsköp, 
Nybyggnation? 

Har ni och er bank samma sätt att värdera era fastigheter, samma sätt att räkna på? 

Vilka risker ser ni i samband med detta, marknadsrisk, finansieringsrisker, osv 

Vilken risk är det som ni ser som den största risken i er verksamhet? 

Vad tror ni att avkastningskravet ligger på generellt i branschen för bostadsfastigheter? 

Kan ni beskriva hur ni resonerar/skulle resonera i avkastning/avkastningskrav i nedanstående 
beslutssituationer: 

a) Företaget planerar att genomföra en nyproduktion av hyresbostäder                                                                                                            
b) Företaget planerar att genomföra en mera omfattande upprustning av hyresbostäder. 

Hur resonerar ni i detta företag när det gäller avkastningskrav?  

Har företaget som helhet ett avkastningskrav att leva upp till och hur är i så fall detta 
formulerat? 
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Har ni avkastningskrav ställda på fastighetsnivå, områdesnivå, kostnadsställenivå eller 
liknande och hur är i så fall dessa formulerade?  

Vad är enligt er uppfattning en relevant avkastning från en fastighetsinvestering? 

Finns det andra saker som ni tycker är relevanta än avkastningen på en fastighetsinvestering? 

Utvärdering av avkastning från fastighetsinvesteringar 

a) Hur utvärderar ni om avkastningen på fastighetsinvesteringar är bra eller inte?                                       

b) Ser ni detta på ett års sikt eller över längre tidsperioder, kunjunkturcykel?                                                                                                                   

Vad tycker ni är mest relevant – den avkastning ni får på totalt kapital (fastigheternas värde) 
eller på eget kapital (fastigheternas värde minus lån/räntebärande skulder)? Eller tycker ni båda 
är lika relevanta?  

Kan ni kortfattat beskriva den metod ni använder för att bedöma marknadens 
direktavkastningskrav för fastigheter  

Hur bedömer ni direktavkastningskravet på en viss ort för bostadshyresfastigheter om inga 
transaktioner finns i närtid på denna ort? 

Hur bedömer ni direktavkastningskravet för bostadshyresfastigheter i olika lägen på en viss 
ort?  

Kan ni kortfattat beskriva hur ni bedömer det driftnetto som används för att bedöma 
direktavkastningskravet?  

(Gemensamt för leverantörer av marknadsinformation till informationsportalen Datscha är att 
de bedömer ett ”normaliserat driftnetto” enligt nedanstående beskrivning/uppställning:  

+ Bruksvärdehyra/hyra enligt fastighetstaxering uppräknad till aktuell nivå 

- Bedömd normal långsiktig vakansgrad 

- Normaliserade drift- och underhållskostnader 

- Fastighetsskatt  

= Driftnetto normaliserat) 

Kan ni kortfattat beskriva hur ni bedömer priset på jämförbara fastigheter när ni bedömer 
direktavkastningskravet (dvs det pris ni sätter driftnettot i relation till)? 

Är det något ni skulle vilja tillföra förutom de frågor som ställts ovan som är relevant i 
sammanhanget? 
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Bilaga 2, Operationalisering av teorin 
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