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Sammanfattning 
 

 
Sveriges fastighetsmarknad är i dagsläget hetare än någonsin. Det är höga priser och finns 
åtskilliga aktörer med intresse att investera i fastigheter. Låneräntorna är samtidigt mycket 
låga. Trots det förekommer flertalet risker vid en fastighetsinvestering. Uppsatsen syftar till 
att undersöka hur privata onoterade fastighetsbolag bedömer risker vid investeringar i 
befintliga bostadsfastigheter. Den syftar även till att förklara varför fastighetsbolag bedömer 
riskerna som de gör. Utifrån syftet har en problemställning framtagits vilken lyder “Hur 
bedömer privata fastighetsbolag risker vid investeringar i befintliga bostadsfastigheter och 
varför bedömer bolagen riskerna som de gör?”.  
 
För att besvara problemformuleringen lyfts tidigare forskning fram i syfte att undersöka hur 
privata fastighetsbolag går tillväga vid en bedömning av risken. Metoden som använts är 
kvalitativ, tillsammans med deduktiv ansats. Intervjuer har genomförts med de fyra 
fastighetsbolagen Bräcke Gruppen Fastigheter AB, Ernst Rosén AB samt två fastighetsbolag 
som valt att vara anonyma. Intervjuerna genomfördes i syfte att få en bild av hur 
fastighetsbolagens bedömning av risker sker i respektive bolag. Vi ville även undersöka 
varför de agerar som de gör vid en investering. Insamlad teori analyseras tillsammans med 
genomförda intervjuer.  
 
Studien visar att fastighetsbolag utför noggranna undersökningar tillsammans med 
inhämtning av information om den aktuella fastigheten och dess läge. Vid bedömning av 
risker är fastighetsbolagen begränsat rationella och handlar enligt kvantitativ skepsis. Det 
skapar således goda förutsättningar för bolagen att fatta tillförlitliga beslut vid investeringen. 
Uppsatsen visar att privata fastighetsbolag bedömer risken genom en helhetsbedömning av 
ekonomiska beräkningar, tidigare erfarenheter och magkänsla. Samtliga delar är viktiga i 
investeringsbeslutet och behövs för att bedöma fastighetens risker.  
 
Nyckelord: Investering, bedömer, risker, bostadsfastighet, privat fastighetsbolag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

Abstract 
 

 
Sweden’s real estate market is currently hotter than ever before. There are high prices and 
several participants with an interest in investing in real estate. At the same time, mortgage 
rates are very low. Despite this, there are several risks in real estate investment. The aim is to 
investigate how private unlisted real estate companies assess risks when investing in existing 
residential properties. It also aims at explaining why the real estate companies assess the risks 
associated with the investment that they make. Based on the purpose, a problem has been 
compiled which reads “How do private real estate companies assess risks when investing in 
existing residential properties and why do they assess the risks they make?”.  
 
In order to answer the problem, previous research is raised in order to investigate how private 
real estate companies engage when assessing the risks. The method used is qualitative, along 
with a deductive approach. Interviews have been conducted with the four real estate 
companies Bräcke Gruppen Fastigheter AB, Ernst Rosén AB and two real estate companies 
who chose to be anonymous. The interviews were conducted with a view to obtaining an idea 
of how the real estate companies’ assessment of risks is done in each company. We also 
wanted to investigate why they act as they do in an investment. The collected theory will be 
analysed together with completes interviews.  
 
The study shows that real estate companies fulfil careful investigations together with retrieval 
of information about the current property and its location. When assessing risks, real estate 
companies are limited rationally and act according to quantitative skepticism. This creates 
good conditions for companies to make reliable decisions about the investment. The statement 
shows that private real estate companies assess the risk through an overall judgement of 
financial calculations, experiences and expression. All parts are important in the investment 
decision and are necessary to assess the property’s risks.  
 
Key words: Investments, assessments, risks, residential property, private real estate 
companies. 
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1. Inledning 
 

Kapitlet presenterar bakgrunden till valt problemområde och därtill hörande 
problemdiskussion. Problemdiskussionen mynnar ut i den problemformulering som arbetet 
avses besvara följt av kandidatuppsatsens övergripande syfte. Avslutningsvis presenteras de 
avgränsningar som har gjorts, definitioner samt en disposition över uppsatsen.   

	

1.1 Problembakgrund 

Ett av de viktigaste investeringsobjekten på marknaden är fastigheter, vilket framgår av 
Hungria-Garcia, Lind, & Karlsson (2004). Det som gör investeringen speciell är att en 
fastighet är unik och dess pris beräknas inte på daglig basis till skillnad från flera andra 
investeringar. Istället kan det vara svårt att finna priser på fastighetsobjekt som liknar det 
objekt man vill investera i (Hungria-Garcia et al. 2004). Enligt tidigare forskning utförd av 
Kaiser & Clayton (2008) fokuserar investerare alltmer på att bedöma fastighetens 
investeringsresultat. Enligt Bejrum & Lundström (1996) ger en bedömning av investeringen 
förutsättningar för att avgöra om investeringen är lönsam eller inte. Vidare framkommer de 
likviditetseffekter som investeringen inbringar och investeringens risknivå belyses. Kaiser & 
Clayton (2008) menar att nödvändigheten av tidigare erfarenheter, tillsammans med en 
bedömning av framtida resultat, är mycket viktigt vid investeringsbeslutet.  
 
I dagsläget är Sveriges fastighetsmarknad hetare än någonsin och det är många som vill 
investera i fastigheter. Enligt statistik bytte fastigheter till ett värde av sammanlagt 295 
miljarder kronor ägare under 2016, vilket är den högsta summan genom tiderna (Statistiska 
Centralbyrån, 2016). I en artikel i Veckans Affärer (2016) menar Johan Tollgerdt, delägare i 
advokatfirman Lindahl, att Sveriges fastighetsmarknad är liten sett från ett globalt perspektiv. 
Trots det menar Tollgerdt att Sverige är ett attraktivt land för fastighetsinvesterare, på grund 
av den transparanta och relativt stabila marknaden.  
 
Enligt Bolåneräntor.com (2016) har det på grund av den låga räntan aldrig varit så billigt att 
låna pengar som det är idag. I en intervju för den brittiska tidningen The Telegraph förklarar 
Catherine Mann, chefsekonom vid OECD, att fastighetspriserna i Sverige samtidigt har stigit 
till farligt höga nivåer (Chan & Fraser, 2017). Jämsides med en låg ränta och höga 
fastighetspriser, råder bostadsbrist i Sverige. En statistisk undersökning visar på att det under 
2015 fanns drygt 21 000 outhyrda hyreslägenheter i Sverige, vilket är det lägsta antalet sedan 
1991 (Statistiska Centralbyrån, 2015). Enligt Hyresgästföreningen (2017) är det bristen på 
hyresrätter som är mest omfattande. 
 
Sedan 1970 har det enligt Adair, Berry & McGreal (1994) skett en stor tillväxt av 
fastighetsinvesteringar. Det här beror enligt författarna på tron att fastigheter kommer ge en 
säkerhet för kapital och inkomst, på en osäker ekonomisk marknad. Samtidigt kan en relativt 
hög avkastning fås. Däremot kan författarnas text inte tolkas som att det enbart har varit en 
positiv uppgång för alla fastighetsägare. Tidigare studier utförda av Eldred (2012) visar även 
på att fastighetsinvesteringar kan generera avkastning på flera olika sätt. Exempelvis genom 
hyresintäkter, direktavkastning, amortering genom att betala av lånet med hyresintäkter, 
inflation genom en ökning av konsumentprisindex, värdestegring eller genom att köpa 
fastigheten under marknadspris. Ytterligare en fördel med att investera i fastigheter är enligt 
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författaren att en större del av investeringen kan finansieras med lånat kapital. Kaiser & 
Clayton (2008) har i tidigare forskning undersökt institutionella investerares förståelse för 
risker som medkommer vid fastighetsinvesteringar. I liknande spår som författarna, fokuserar 
uppsatsen på hur fastighetsbolag bedömer risken vid förvärv av redan existerande 
bostadsfastigheter.  
 

1.2 Problemdiskussion 

På grund av den heta efterfrågan på bostadsfastigheter tillsammans med de låga räntor som nu 
existerar, är investeringsrisken således ett aktuellt ämne att studera. Vi kommer i uppsatsen 
granska de investeringssituationer som berör befintliga bostadsfastigheter och vilka risker 
investeringen medför för privata fastighetsbolag. Innan en investering genomförs kan en 
värdering av fastigheten vanligtvis vara nödvändig för att avgöra lönsamheten (Hui, Zheng, & 
Wang, 2013). Vid förvärvet kan det för att investeringen ska anses som lönsam, även vara 
viktigt att veta vilka risker som finns. Greve (2003) förklarar att det är näst intill omöjligt att 
vara medveten om samtliga risker på förhand. För att göra en så tillförlitlig bedömning som 
möjligt kan därför en god tillgång till pålitliga risk- och värderingsmetoder krävas. I tidigare 
forskning utförd av Gallimore, Hansz & Gray (2000), studeras individers beteenden vid 
investeringsbeslut. Liknande författarnas teorier beskriver Hamberg (2001) individens 
rationella, irrationella eller begränsat rationella beteende vid investeringsbeslutet, vilket kan 
påverka riskbedömningen. Fokus ligger på att undersöka hur privata onoterade 
fastighetsbolag bedömer risker vid en investering i en befintlig bostadsfastighet. Det finns 
bolag som anser att det fullständigt går att bedöma risken genom beräkningar men även bolag 
som använder kompletterande tillvägagångssätt vid en riskbedömning (Mikes, 2009) såsom 
känsla och erfarenhet.  
 
Eftersom det just nu är mycket låga räntor samtidigt som fastighetspriserna är höga, anser vi 
att risker vid fastighetsinvesteringar är ett mycket intressant och aktuellt ämne att föra djupare 
studier kring. De fastighetsbolag som koncentreras är privata onoterade bolag. Vi har valt 
denna bolagsform på grund av att bolagen inte tvingas lämna ut lika mycket information som 
kommunala och börsnoterade fastighetsbolag behöver göra (Bolagsverket, 2017). De 
sistnämnda behöver nämligen på ett eller annat vis, exempelvis genom årsredovisningen, visa 
hur de har genomfört investeringar för att vinna tillit från aktieägarna. Enligt 3§ i Lag om 
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (2010:879), får allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolags värdeöverföringar under ett räkenskapsår, inte överstiga ett belopp som 
motsvarar räntan på det kapital som kommunen vid föregående räkenskapsårs utgång har 
skjutit till i bolaget som betalning för aktier (Munck, 2015). Då ingen motsvarande lag finns 
för privata bolag innebär det att bolagens vinstmaximering skiljer sig åt (Collin, Tagesson, 
Andersson, Cato & Hansson, 2009). Privata onoterade fastighetsbolag har inte heller samma 
press att kontinuerligt investera i fastigheter och rapportera hur investeringar beräknats, vilket 
andra slags fastighetsbolag kan ha. Enligt 6§ i Lag om allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag (2010:879), ska nämligen ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag 
skriftligen, varje år till regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, lämna 
uppgifter om beslutande värdeöverföringar och hur de beräknats (Munck, 2015).  
 
Då vi genom eftersökningar inte har hittat nyutgivna uppsatser som specifikt behandlar 
onoterade privata fastighetsbolags riskbedömningar vid investeringar i befintliga fastigheter, 
anser vi att uppsatsen kan bidra med aktuella upplysningar inom ämnet.  
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1.3 Problemformulering 

Hur bedömer privata fastighetsbolag risker vid investeringar i befintliga bostadsfastigheter 
och varför bedömer bolagen riskerna som de gör? 
 

1.4 Syfte 

Uppsatsen syftar till att undersöka hur privata onoterade fastighetsbolag bedömer risker vid 
investeringar i befintliga bostadsfastigheter. Den syftar även till att förklara varför 
fastighetsbolagen bedömer riskerna som de gör.  
 

1.5 Avgränsningar 

Fokus i uppsatsen ligger på att beskriva hur privata fastighetsbolag bedömer risker vid 
investeringar av bostadsfastigheter. Vi har valt att avgränsa uppsatsen till befintliga 
fastigheter, vilket resulterar i att risker som bedöms vid förvärv av nyproduktion och egna 
bebyggelser inte berörs. Beträffande urval av fastighetsbolag har vi valt att avgränsa till 
privata onoterade fastighetsbolag inom bolagsformen aktiebolag. Då vi har valt att studera 
fastighetsbolagens svenska investeringar kommer vi följaktligen inte att beröra valutarisker. 
Samtliga fastighetsbolag finns i göteborgsregionen och är således verksamma inom samma 
lokala marknad. Det här gör bolagen mer jämförbara med varandra. Vi har en god 
lokalkännedom om Göteborg vilket bidrog till att vi valde just det området. Med begreppet 
investering menar vi ett förvärv av en fastighet. Vi menar således inte en investering i en 
fastighet ett bolag redan äger, utan istället en investering i bemärkelsen att fastigheten köps av 
fastighetsbolaget.  
 

1.6 Definitioner 
Befintlig bostadsfastighet  
 

Med befintlig bostadsfastighet menar vi en fastighet som redan existerar på marknaden. Vi 
menar även en fastighet som inte är byggd av fastighetsbolaget själva och som heller inte 
köps som nyproduktion. Fastigheten ska vara avsedd att användas för hyresrätter.  
 
Privata fastighetsbolag 
 

Ett privat fastighetsbolag är ett bolag som varken är kommunalt eller statligt ägt 
(Bolagsverket, 2017). De bolagsformer som kan bedrivas privat är enskild firma, 
handelsbolag, kommanditbolag, aktiebolag samt ekonomisk förening. I vår uppsats är det 
aktiebolag som sätts i fokus, vilket antingen kan vara privat eller publikt. Skillnaden är att ett 
publikt aktiebolag kan erbjuda aktier på den öppna marknaden vilket ett privat aktiebolag inte 
har möjlighet till (Bolagsverket, 2017). 
 
Risk  
 

Risk är enligt Drzik, Nakada & Schuermann (1998) relaterat till det kapital som ett företag 
behöver satsa för att uppnå tillräcklig avkastning för att skydda mot negativa 
marknadsförhållanden. Författarna menar vidare att risk kan användas som ett verktyg för att 
justera avkastningen i affärsverksamheten. På så vis kan företag avgöra huruvida den 
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specifika affären utgör en värdeökning eller inte. Chapman (1991) tillägger att risk är en 
exponering för möjlighet till ekonomisk och finansiell vinst eller förlust. Det innebär att 
investeraren antingen kan vinna mycket på investeringen eller tvärt emot förlora mycket. Risk 
syftar alltså till en situation som utspelar sig i framtiden. Det är därför omöjligt att helt säkert i 
förväg veta vad som kommer att ske (Greve, 2003; Raftery, 1994). 
 

1.7 Disposition  
 

 
Figur 1. Vår disposition över uppsatsen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teoretisk	
Referensram	

• I	 teorikapitlet	 presenteras	 teorier	 inom	 olika	 kategorier	 som	 valts	 ut	 för	 att	 senare	 kunna	
besvara	den	valda	problemformuleringen.	I	slutet	av	den	teoretiska	referensramen	presenteras	
en	analysmodell	som	kopplar	samman	teorierna.			

Metod	

• I	metodkapitlet	redovisas	de	arbetssätt	och	strategier	som	har	används	i	uppsatsens	olika	delar.	
Genom	kapitlet	får	läsaren	även	en	större	förståelse	för	hur	författarna	har	gått	tillväga	för	att	få	
fram	den	information	som	presenteras.		

Empiri	&	
Analys	

• Empirin	 som	 består	 av	 de	 genomförda	 intervjuerna	 utgör	 tillsammans	 med	 analysen	 ett	
gemensamt	 kapitel.	 Här	 redogörs	 den	 empiriska	 delen	 vilken	 därefter,	 i	 direkt	 anslutning,	
analyseras	med	teorin	från	den	teoretiska	referensramen.	Då	delarna	är	sammankopplade	blir	
det	enligt	vår	syn	lättare	för	läsaren	att	se	en	direkt	koppling	mellan	delarna.	

Slutsatser	

• I	slutsatser	presenteras	åter	igen	problemformuleringen	för	att	ge	läsaren	en	påminnelse	om	
vad	uppsatsen	ska	besvara.	Därefter	presenteras	de	slutsatser	vi	har	kommit	fram	till	utifrån	vår	
analys.	Slutligen	redogörs	ett	förslag	till	fortsatt	forskning.		
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2. Teoretisk referensram 

 
Kapitlet presenterar den teoretiska referensram uppsatsen är uppbyggd utifrån. Inledningsvis 
presenteras vad en investering är tillsammans med investeringskalkylering vid 
fastighetsinvesteringar. Därefter presenteras teorier som behandlar risker med 
fastighetsinvesteringar, metoder för att analysera risken samt slutligen informationshantering 
och beslutsfattande. Kapitlet avslutas med en analysmodell som binder samman teorierna.  

 

2.1 Investeringskalkylering vid fastighetsinvesteringar 
En investering görs när en resurs anskaffas i syfte att förbrukas vid en senare tidpunkt. 
Anskaffningen ska vara tänkt att ha en livslängd på ett flertal år samt ha ett betydande 
ekonomiskt värde. Därav räknas en fastighet som en investering. I och med att det går ett 
flertal år från investeringens genomförande till dess slutliga förbrukning, påverkas 
kassaflödet. Det är kassaflödet som avgör om investeringen är lönsam eller inte. Vidare tas 
hänsyn till risk med i samtliga investeringskalkyler i någon aspekt, såvida en kalkylränta 
används (Greve, 2003). För att få veta om en fastighetsinvestering är lönsam eller inte är en 
värdering av fastighetsobjektet nödvändig. Eftersom varje fastighet är unik innebär det att en 
värdering kan behöva anpassas till varje enskild fastighet (Hui, Zheng, & Wang, 2013). Det 
finns ett flertal metoder att använda och vi har valt att avgränsa uppsatsen till 
nuvärdesmetoden och kalkylränta, direktavkastning och driftnetto samt ortsprismetoden. 
 

2.1.1 Nuvärdesmetoden och kalkylränta	
För att värdera om en fastighet är en lönsam investering eller inte är nuvärdesmetoden 
effektiv att använda (Peto, French & Bowman, 1996; Persson, 2011; Yard, 2001; Hendershott 
& MacGregor, 2005). Utifrån en nuvärdeskalkyl kan en investerings kalkylmässiga resultat 
utläsas i kronor (Greve, 2003). Nuvärdesmetoden baseras på investeringens prognostiserade 
in- och utbetalningar under kalkylperioden (Persson, 2011) och lönsamheten av fastigheten 
bedöms innan investeringen görs (Lind & Nordlund, 2016). För en hyresfastighet sker 
inbetalningar främst i form av hyror medan utbetalningar exempelvis kan innefatta kostnader 
för drift- och underhåll, fastighetsskatt och reparationskostnader (Persson, 2011). Yard (2001) 
förklarar att för att sätta ett nuvärde på ett framtida belopp används en så kallad kalkylränta. 
Han menar vidare att investeringen enligt nuvärdesmetoden är lönsam om det diskonterade 
nuvärdet av alla framtida inbetalningsöverskott överstiger, eller är lika stor som, utgiften för 
den initiala investeringen. Formeln för att räkna ut nuvärde finns i bilaga 1.  
 
Kalkylränta är enligt Esbjörn (1989) en av de viktigaste komponenterna för att värdera 
fastigheter. Kalkylräntan består av en riskfri realränta, en riskkompensation samt en 
kompensation för inflationsförväntningar (Persson, 2011). Den riskfria räntan är den ränta till 
vilken företagen kan investera utan risk. För fastighetsbolag innebär det att den riskfria räntan 
är lika med avkastningen för en tioårig statsobligation (Van Wouwe, Berkhout, & Tansens, 
2008). Kalkylräntans storlek har stor påverkan på kalkylresultatet. För att göra en korrekt 
bedömning av kalkylräntans storlek granskas en kombination av ekonomiska förhållanden, 
fastighetens läge, marknadspositionen och dess kvalitéer (Persson, 2011).  
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2.1.2 Direktavkastning och driftnetto 	
När en fastighet värderas är observerade direktavkastningskrav på marknaden en vanlig 
metod att använda (Lind, 2004; Hungria-Garcia, Lind, & Karlsson, 2004; Lind & Nordlund, 
2016). På grund av att varje fastighet är unik har fastigheten vanligtvis ett specifikt 
direktavkastningskrav med objektsspecifika risker (Hui et al., 2013). Direktavkastningen 
utgör kvoten mellan fastighetens värde och dagens driftnetto (Lind & Nordlund, 2016). Vid 
värderingar av fastigheter kan insamlad data baseras på information från marknaden om 
existerande avkastningskrav. När en fastighet värderas med hjälp av 
direktavkastningsmetoden behöver fastighetsbolaget inledningsvis veta vilken 
direktavkastning aktörer på den aktuella marknaden begär. Därmed insamlas uppgifter om 
driftnetto och priser för ett visst antal nyligen slutförda transaktioner på den aktuella 
marknaden. Vidare behöver uppgifter om driftnetto samlas in för den aktuella fastigheten som 
ska värderas. För att slutligen få fram ett godtagbart pris på fastigheten divideras driftnettot 
med den direktavkastning som tidigare inhämtats genom insamlad data (Lind, 2004).  
 
Det direktavkastningskrav ett bolag har på en viss fastighet utgör hur riskfylld bolaget anser 
investeringen vara samt vilka förväntningar som finns angående framtida driftnetto (Lind & 
Nordlund, 2016). Beroende på risken kopplad till det specifika fastighetsobjektet, 
avkastningen på alternativa placeringar samt den mest sannolika driftnettoutvecklingen 
förväntas direktavkastningen minska ju mer expansiv orten är där fastigheten är placerad. 
Detsamma sker ju mer centralt belägen fastigheten är (Lind, 2004). Högre risktagande vid en 
investering gör att investeraren förväntar sig en högre direktavkastning som kompensation 
(Hui et al., 2013). Hur direktavkastning och driftnetto beräknas finns i bilaga 1. 
 

2.1.3 Ortsprismetoden	
Ortsprismetoden innebär att en analys av marknaden genomförs där investeraren granskar 
tidigare överlåtelser av jämförbara objekt (Persson, 2011). Metoden används genom att den 
aktuella marknaden analyseras för att finna liknande objekt som det som ska prisbestämmas 
(Brunes, 2015). Vid en värdering enligt ortsprismetoden beror kvaliteten på resultatet av hur 
många jämförelseobjekt som används, hur lika egenskaper objekten har samt hur länge sedan 
objekten såldes på marknaden (Persson, 2011). På grund av att fastighetsobjekt är unika samt 
att omsättningen på fastigheter är låg, leder det enligt Persson ofta till att tillgången på 
jämförbara fastigheter blir begränsad. Vid tillämpning av ortsprismetoden finns det fyra olika 
metoder att använda. Metoderna baseras på olika nyckeltal och presenteras nedan (Brunes, 
2015): 
 

⋅ Areametoden – baseras på uthyrningsbar area alternativt säljbar area 
⋅ Nettokapitaliseringsmetoden – baseras på driftnetto 
⋅ Bruttokapitaliseringsmetoden – baseras på hyra 
⋅ Köpeskillingskoefficient-metoden – baseras på taxeringsvärde. 

 

2.2 Risker med fastighetsinvesteringar 
Vid varje investering medkommer alltid risker som är viktiga att uppmärksamma och 
bedöma. Därför behöver fastighetsbolaget utöver investeringskalkylering veta vilka faktorer 
som avgör riskerna på fastigheten. Enligt Greve (2003) är risk omöjligt för fastighetsbolag att 
helt undvika. Det är däremot tänkbart att identifiera olika utfall som kan vara teoretiskt 
möjliga i framtiden och därefter tyda dess sannolikhet. När privata fastighetsbolag utför 
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värderingar och analyser på en fastighet bedöms vilka risker som kan uppkomma genom 
investeringen. Genom att fastighetsbolaget är medvetna om riskerna hjälper det således 
bolaget att fatta ett mer tillförlitligt investeringsbeslut. Ett begränsat urval av riskerna 
presenteras nedan.  
 

2.2.1 Tekniska risker 	
När ett förvärv av en befintlig fastighet genomförs är det viktigt att fastighetsbolaget är 
medvetet om hur gammal fastigheten är samt vilket skick den håller. Fastigheter som innehar 
en hög kvalitet attraherar säkrare hyresgäster vilket i sin tur innebär att högkvalitativa 
byggnader bedöms medföra en lägre risk (Gunnelin, Hendershott, Hoesli & Söderberg, 2004). 
Fastigheter har en lång livslängd och av den orsaken behöver planerade underhåll genomföras 
med jämna mellanrum. Fastigheten hålls därmed i gott skick och attraherar hyresgäster 
(Netzell, 2009). Äldre fastigheter har enligt Netzell kortare livslängd och är därför i större 
behov av underhåll än nyare fastigheter. En äldre fastighet blir således en mer kostsam och 
riskfull investering. 
 

2.2.2 Hyresförluster och vakansgrad	
Lind & Nordlund (2016) menar att det på kort sikt och vid en given hyresnivå, är viktigt att ta 
hänsyn till vakansgrad och hyresförluster. Det är nämligen dessa faktorer som utgör de totala 
intäkterna. Hyresförluster kan bero på att en hyresgäst inte betalar eller på glapp mellan 
hyresgäster. Fastighetsbolaget bör därför göra antaganden med hjälp av data från liknande 
områden om så finns. Därmed kan en granskning av skillnader i omsättning och hyresförluster 
ske samt om det går att finna en förklaring till dessa. På lång sikt menar Lind & Nordlund 
(2016) att det är viktigt att ta hänsyn till hyresutvecklingen. Raftery (1994) menar att 
risknivån till stor del avgörs av var bolagets fastigheter är placerade. Ett attraktivt och välskött 
område kan på sikt leda till högre hyror och Blomé (2012) förklarar att även mindre 
hyreshöjningar får betydelse för investeringens lönsamhet.  
 

2.2.3 Finansiella risker	
Ett fastighetsbolag bör enligt Redman, Tanner & Manakyan (2002) vid en 
fastighetsinvestering ta hänsyn till finansiella marknadsförhållanden, skattebesparingar, 
räntekostnader för skulder samt finansieringskostnader. Enligt Råckle (2011) kan de då 
använda såväl intern- som externfinansiering. Vanligtvis finansieras fastigheter med en 
blandning av lånat och eget kapital, vilket innebär att bolaget ställs inför finansierings-, ränte- 
och kreditrisker (Berk & DeMarzo, 2013). Finansiella risker uppstår alltså när bolag inte 
enbart finansierar med eget kapital (Hallgren, 2002). De fastighetsbolag som innehar 
hyresfastigheter kan exempelvis finansiera hela eller en del av verksamheten internt genom att 
kräva in hyresintäkter i förskott och på så vis förbättra sin betalningsförmåga. 
Externfinansiering innebär att fastighetsbolaget lånar pengar av någon utomstående, 
vanligtvis en bank, mot en säkerhet (Råckle, 2011). När fastighetsbolaget tecknar ett lån får 
de således tillgångar i form av kontanter, i utbyte mot säkerhet till långivaren. Det innebär 
även en finansiell risk.  
 
När ett fastighetslån tas kan företaget välja om de vill ha en rörlig eller bunden ränta, där den 
sistnämnda räntan är fast i ett antal år i taget, medan en rörlig ränta kan variera från dag till 
dag (Brealey, Myers & Allen, 2011). Det finns en mängd olika aspekter som spelar in i valet 
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av fast eller bunden ränta. Handelsbanken AB (2017) menar att det är viktigt att vara 
medveten om vilket svängrum räntan får utgöra för att bäst passa företagets finansiering. 
Handelsbanken anger ett exempel där det förklaras att om kassaflödet är beroende av 
hyresintäkter, vilket fallet kan vara för fastighetsbolag, finns inte samma vidsynthet till 
ränteförändringar. Fastighetsbolagen kan inte förändra hyrorna endast för att räntan stiger 
eller sjunker. Därför förklaras att bunden eller delvis bunden ränta ses som ett bra alternativ. 
Enligt tidningen Fastighetsnytt visar statistik från SBAB på att det under 2016 var mest 
populärt med en räntebindningstid på tre månader, tätt följt av fem år. Något som enligt Tor 
Borg kan bero på att många låntagare har blivit vana vid låga och sjunkande räntor (Fröjd, 
2016). Hull (2006) nämner att företag med en god soliditet ofta får låna till en lägre bunden 
ränta, än vad företag med lägre soliditet har möjlighet till. Samma förhållande sker ofta vid en 
rörlig ränta där bolag med en god soliditet kan få bättre låneerbjudanden. Hull förklarar att 
skillnaden däremot är större vid bunden ränta, vilket kan vara en bidragande orsak till val av 
lånebindning.  
 
De	 finansiella	 riskerna	 hör	 samman	 med	 marknadsrisker	 och	 ränterisker	 vilka	 redogörs	 för	
nedan.		
 

2.2.4 Marknadsrisker och ränterisker	
Marknadsrisken beskriver risken på hela marknaden och innebär att det finns ekonomiska 
faror som hotar alla företag. Det gör marknadsrisken svår att undvika såväl för fastighetsbolag 
som för övriga företag. I marknadsrisken ingår bland annat ränterisk, inflationsrisk och 
valutarisk (Brealey, Myers & Allen, 2011). När fastighetsbolag exempelvis genomför en 
investering innebär det att bolaget inte kan påverka vilken ränta som läggs på lånet till 
investeringen, vilken inflation som finns i landet samt förändringar av valuta.  
 
Den systematiska riskfaktorn som avser priset på risk benämns betavärde (Kaiser & Clayton, 
2008). Estrada & Vargas (2012) menar att beta är ett användbart mått på risk för att fånga in 
stora och oväntade förändringar på marknaden. Det kan således vara till stor användbarhet för 
fastighetsbolag vid bedömning av risk inför en fastighetsinvestering. Kaiser & Clayton (2008) 
förklarar att riskerna uppstår från val av jämförelseindex, mängden hävstång som används 
samt påverkan av affärs- och marknadscykler på den totala avkastningen för fastigheten.  
 
Ränta är en osynlig risk som indirekt ingår i värderingen av en fastighet. Med ränterisker 
avses oförutsedd rörlighet i marknadsräntan (Brealey et al., 2011). När fastighetsbolag lånar 
kapital till en investering görs det vanligtvis av banker eller genom obligationer. 
Marknadsräntan blir då kostnaden för lånet och påverkas av likviditeten på 
fastighetsmarknaden, bankernas riskpremium samt Riksbankens inflationspolitik (Geltner, 
Miller, Clayton & Eichholtz, 2014). När fastighetsbolag räknar på risken inför en belånad 
investering kan olika verktyg användas för att utvärdera hur bolagens avtal exponeras mot 
ränterisker. Lån som har en lång löptid är mer känsliga för ränteförändringar än lån med en 
kortare löptid. Det beror på att framtida kassaflöden är mer exponerade för förändringar i 
diskonteringsräntan, än vad nutida kassaflöden är (Brealey et al., 2011). 	Det som styr 
bankernas utlåningsräntor är reporäntan vilken kan utgöra en ränterisk för fastighetsbolagen 
(Carlgren, 2017). I en artikel i Göteborgs-Posten skriver Wolmesjö (2006) att den 
huvudsakliga anledningen till att Riksbanken stegvis skulle höja reporäntan är att marknaden 
befinner sig i goda tider och det därför är naturligt att motverka en överhettning. Från i 
februari 2006, då artikeln skrevs, till idag har reporäntan istället fortsatt sjunka och ligger på 
nivån -0,5 % (Sveriges Riksbank, 2012;2017).  
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2.3 Metoder för att analysera risken   
När ett fastighetsbolag är medvetna om vilka risker som behöver uppmärksammas vid en 
investering av en befintlig bostadsfastighet, kan det vara användbart att utföra någon form av 
analys av riskerna. På så vis upptäcker fastighetsbolaget vilka risker som är aktuella för det 
enskilda objektet samt hur omfattande riskerna är. Nedan presenteras två metoder som kan 
användas till analysering av risker.  
 

2.3.1. Riskanalys 
För att investeraren ska ha möjlighet att fatta ett rationellt beslut utifrån den information som 
finns tillgänglig, kan en riskanalys användas (Raftery, 1994). Figur 2 är praktisk att tillämpa 
eftersom den på ett systematiskt sätt fokuserar investeraren på identifiering, analysering och 
respons på risker. Enligt studier är identifieringen av risk det steg som tar längst tid och 
kräver att investeraren är systematisk, kreativ och erfaren. Raftery menar vidare att 
systematisk riskanalys långsiktigt utgör ett effektivt utnyttjande av resurser samt en låg 
riskexponering. På så vis kan investeraren handla på ett sådant sätt som leder till långsiktig 
ekonomisk lönsamhet.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Cykel för riskanalys, (Raftery, 1994 s. 18). 
 

2.3.2 Scenarioanalys  
Scenarioanalys är en undersökningsmetod som används i syfte att förutse framtida utveckling 
och framtida händelser. På så vis får individen möjlighet att fatta bra beslut och agera på rätt 
sätt inför olika händelser (Elliot, Fairweather, Olsen & Pampaka, 2016; Schoemaker, 1995). 
Metoden används av bolag inom flera olika branscher för att effektivt hantera risker och den 
strategiska osäkerheten (Schwartz, 1991). Fördelarna med en scenarioanalys är att metoden 
låter bolag förutspå framtida risker (Clemons, 1995), vilket kan förenkla fastighetsbolagens 
riskanalyser inför framtida investeringar. En scenarioanalys används enligt Schoemaker 
(1995) för att kompensera två av de vanligaste felen som tas vid beslutsfattanden, vilka är att 
bolaget räknar med en mindre, eller större förändring än vad som faktiskt sker. Vidare 
beskriver Schoemaker (1995) att bolag kan använda en plan på tio steg för att skapa olika 
framtidsscenarier. I Figur 3 presenteras en sammanfattning av författarens strategi. 
 

Riskidentifiering	

Riskanalysering	

Riskrespons	
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Figur 3. Strategi för att skapa och färdigställa en scenarioanalys, (Schoemaker, 1995). 
 

2.4 Informationshantering och beslutsfattande 

Enligt Diaz (1990) kan olika investeringar resultera i skilda uppskattningar av värdet och en 
viktig aspekt att ta hänsyn till är risken. Alla fastighetsbolag bedömer däremot inte risker likt 
utan ett flertal olika tillvägagångssätt kan implementeras. När investeringskalkylering och 
analyseringar utförs används mycket beräkningar för att uppbringa olika värden. Däremot är 
det sällan enbart ekonomiska beräkningar som avgör om en investering ska genomföras. I 
kapitlet presenteras hur begränsad rationalitet påverkar bolags informationshantering och 
bedömning av risker. Två modeller av ledningsverktyget ERM presenteras följaktligen för att 
påvisa hur risker hanteras övergripande i organisationen. Slutligen beskrivs 
beteendebeslutsteorin, vilken bland annat behandlar hur magkänsla och tidigare erfarenhet 
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påverkar investeringsbeslutet. Samtliga områden hänger samman och utgör en kompletterande 
del till rena beräkningsmodeller. 
 

2.4.1 Begränsad rationalitet 
När Hamberg (2001) förklarar hur beslut som fattas under risk och ekonomisk osäkerhet går 
till, nämner han inledningsvis subjektivitet. Subjektivitet innebär i det här fallet att individer 
har olika åsikter om framtida händelser och olika uppsättningar av information. När individer 
inte har samma tillgång till information kan det innebära att somliga individer har bättre 
chanser till att nå ett bra beslut än andra, vilket Frame Davidson (2013;2012) och Gallimore, 
Hanz & Gray (2000) instämmer i. Hamberg förklarar vidare att verkligheten vi lever i skiljer 
sig från ekonomiska teorier. I teorin har marknaden all information och vet precis hur den ska 
hanteras. I verkligheten kan det bli svårare att hantera risker och ekonomisk osäkerhet.  
 
Vid insamlande av information, exempelvis inför en fastighetsinvestering, förväntas individen 
nyttomaximera genom att samla in all möjlig information som bidrar till potentiella beslut. 
Därefter ska individen välja mellan dessa på ett enhetligt sätt. Hamberg (2001) menar däremot 
att det inte är självklart att individen kan få tag i all nödvändig information. Informationen 
kan även ha påverkats av eventuella fördomar som gjorts vid insamlandet. För att minska 
risken menar Hamberg att bolagen bör utnyttja de kompetenser som gör dem unika. 
Författaren hävdar även att när begreppet rationalitet används inom finansiell ekonomi bortses 
den mänskliga tankeprocessen från att studeras. Rationella val innebär då att individens 
tankeprocess inte är utav intresse, utan endast det slutliga resultatet. Däremot är det relevant 
att sökande och tolkning av information utförs korrekt för att individen inte ska visa sig vara 
irrationell. Att vara helt rationell innebär enligt Hamberg alltså att individen ska kunna förutse 
vad som händer i framtiden, givet den information han har, utan att ha fel. Har då individen 
ofullständiga uppgifter och således en begränsad beslutsförmåga, innebär det inte att 
individen är irrationell utan endast begränsat rationell.  
 

2.4.2 Två modeller av ERM 	
I en studie gjord av Mikes (2009) benämns begreppet ERM, vilket är en förkortning av Risk 
Enterprise Management. På svenska kan begreppet i stora drag översättas till 
“företagsövergripande riskhantering”. Enligt Liebenberg & Hoyt (2003) är ERM ett 
strategiskt ledningsverktyg vilket används av företag för att fatta bra beslut i avgörande 
situationer, där mycket står på spel för företaget. Vidare handlar ERM om en övergripande 
riskhantering vilket innebär att företaget ser till den övergripande risken istället för endast 
enskilda händelser. Målet är att minimera och förebygga risker på ett så optimalt sätt som 
möjligt.   
 
Mikes (2009) har genomfört en studie med två banker, vilka använt ERM som 
ledningsverktyg. Bankerna har nämligen eftersträvat tillämpning av riskhanteringsmetoderna 
konsekvent och övergripande över organisationen. Trots det visade studien att riskhanteringen 
för de olika företagen ledde till mycket olika utfall. Mikes delar upp utfallen i två modeller 
vilka benämns ERM genom siffror och Holistiskt ERM. ERM genom siffror syftar till 
betydelsen av att mäta risken, för att främja värdeskapande resultatmätning. Holistiskt ERM 
syftar till en helhetssyn och ett mer övergripande synsätt på riskhanteringen, där interna 
kontroller görs över de processer som utgör risker. Mikes nämner fortsättningsvis två olika 
beräkningskulturer inom företag. Den ena är kvantitativ entusiasm, vilken tillhör området 
ERM genom siffror och den andra är kvantitativ skepsis, vilken tillhör Holistiskt ERM. Inom 
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kvantitativ entusiasm styrs riskhanteringen genom engagemang av planering och utförande i 
den strategiska mätprocessen. Företags tyngdpunkt ligger på robustheten och noggrannheten 
av riskmodellerna som används. Vidare anser företag att beräkningar är tillämpbara för att 
förutse den ekonomiska verkligheten. Mikes förklarar att ERM genom siffror däremot blir 
begränsad till finansiella och kvantifierbara risker, vilket gör att strategiska risker och icke 
kvantifierbara risker lätt förbises. Inom den kvantitativa skepsisen har företag inte lika stor 
tillförlitlighet till beräkningar, utan ser siffror mer som en ekonomisk trend. Företag fokuserar 
istället mer på interna kontroller av riskprocesser där strategiska och operativa risker, som inte 
är kvantifierbara, inkluderas. Riskerna inkluderas på grund av att riskverktygen är så pass 
övergripande. När beräkningskulturen används i företag eftersträvas en så hög nivå av det 
strategiska beslutsfattandet som möjligt. Likaså tillämpas inflytande på beslut som tas utanför 
ansvarsområdet för de finansiella riskerna.  
    

2.4.3 Beteendebeslutsteorin 
Gallimore, Hansz & Gray (2000) skriver om vad som enligt deras synsätt sker när ett 
investeringsbeslut fattas. Därav belyses beteendebeslutsteorin. I teorin uppfattas 
beslutsprocesser inte som helt rationella. Istället skapas uppfinningsrika idéer eller 
fördomsfulla trender att följa. Beslutsmiljön blir mer dynamisk och kaotisk inom 
beteendebeslutsteorin än andra teorier (Krabuanrat & Pheöps, 1998). Uppfinningsrika idéer 
och fördomsfulla trender kan enligt Gallimore et al. (2000) leda till att investeraren frångår 
den strikta investeringsmodell som tidigare använts. Information som exempelvis erhållits 
personligen från vänner och andra kontakter kan då ge en större effekt på personen som 
genomför investeringen, till skillnad från den allmänna marknadsdata som finns tillgänglig. 
Det är även vanligt att personer som är säkra på sin beslutsförmåga och som tidigare har 
förutspått händelser använder teorin. De flesta investerare, även de som använder mer 
avancerade modeller för att räkna på investeringar, tenderar att vara skeptiska till komplexa 
och rent kvantitativa analyser, enligt författarna.  
 
Genom psykologisk forskning har det påvisats att beslutfattarens inställning till risktagande 
mycket sannolikt påverkas av tidigare prestationer av beslutstagande, där utfallet lett till 
framgångar (March & Shapira, 1987). Det finns enligt Hamberg (2001) även undersökningar 
som visar på att investerarens aktuella åsikter om hur stor risken är påverkar risktagandet. 
Tidigare i teorikapitlet har begreppet direktavkastning beskrivits. Enligt Gallimore et al. 
(2000) kan direktavkastningen användas som ett verktyg av investeraren för att skapa en 
”magkänsla”. På så vis kan en uppfattning fås om vad investeringen innebär, hellre än att 
direktavkastningen fungerar som en strikt bedömningsgrund vid beslutsfattandet. Lind (2009) 
hävdar att det kan vara svårt att klassificera investeringar ur endast ett effektivitetsperspektiv, 
det är då magkänslan blir viktig. I ett videoklipp från ABC News förklarar en kanadensisk 
affärsman vid namn Kevin O’Leary att han borde lyssnat mer på magkänslan vid 
investeringsbeslut: 
 
“The biggest mistake I ever made, was not listening to that voice in my gut, the one that kept 

me focused. I remember making investments and making decisions that I didn't feel good 
about internally. I will never do that again. Always listen to you inner self, it knows what it’s 

talking about” (Kevin O’Leary, ABC News, 2014). 
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2.5 Analysmodell 

Den teoretiska referensramen sammanfattas i en analysmodell, vilken framvisar de 
huvudkategorier som utgör basen för referensramen. Genom att framhäva i vilken ordning 
teoridelarna är sammansatta, utgörs således en grund för uppsatsens analysdel. De fyra 
huvuddelarna i referensramen är investeringskalkylering vid fastighetsinvesteringar, risker 
med fastighetsinvesteringar, metoder för att analysera risken samt den del som innehåller 
informationshantering och beslutsfattande.  
 
Inledningsvis förklaras vad som utgör en investering, eftersom det är investeringar uppsatsen 
fokuserar på. Därefter tas metoder inom investeringskalkylering upp för att redogöra för olika 
metoder fastighetsbolag kan använda vid fastighetsvärdering. För att veta om 
fastighetsinvesteringen är lönsam eller inte är nämligen en värdering av fastighetsobjektet 
nödvändig. På så vis kan investeraren genomföra en för bolaget så lönsam investering som 
möjligt, till en begränsad risk. Metoderna som tas upp är nuvärdesmetoden och kalkylränta, 
direktavkastning och driftnetto samt ortsprismetoden. Efter kapitlet presenteras det avsnitt 
som behandlar risker med fastighetsinvesteringar. Här presenteras ett urval av risker som är 
viktiga för fastighetsbolag att uppmärksamma utöver investeringskalkyleringen. De delar som 
presenteras är tekniska risker, hyresförluster och vakansgrad, finansiella risker, 
marknadsrisker samt ränterisker. När fastighetsbolag har räknat på en investering och är 
medvetna om riskerna, kan det ibland vara nödvändigt att analysera hur omfattande riskerna 
är. Det kan likaså vara praktiskt att analysera hur riskerna kan påverka fastighetsbolaget. 
Därmed behandlas riskanalys och scenarioanalys. Slutligen presenteras teori om begränsad 
rationalitet, två modeller av ERM samt beteendebeslutsteorin. Teorierna beskriver bland annat 
hur fastighetsbolag påverkas av informationshanteringen och olika beslutsprocesser vid 
investeringen. Samtliga delar tas upp för att utgöra en grund för hur privata onoterade 
fastighetsbolag bedömer risker vid investeringar i befintliga bostadsfastigheter och varför. 
Figuren nedan visar i vilken turordning vi placerat de olika teoridelarna. 
 

 
 
 

Figur 4. Vår analysmodell. 
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3. Metod	
 

Metodkapitlet behandlar tillvägagångssättet och strategin som använts genom hela 
uppsatsen. Kapitlet berör bland annat ämnes- och metodval, hur uppsatsen är uppbyggd, 
metodiken för de utförda intervjuerna som ägt rum samt metod- och källkritik.  

 

3.1 Ämnesval 
Vid val av ämne till kandidatuppsatsen utgick vi från egna intressen inom ämnena 
företagsekonomi och fastighetsekonomi. Vi funderade kring vad som tidigare engagerat oss i 
våra studier för att komma fram till ett ämne som gjorde oss nyfikna att utföra djupare studier 
kring. Eftersom det just nu är mycket låga räntor samtidigt som fastighetspriserna är höga, 
tycker vi att privata fastighetsbolags bedömning av risker vid investeringar i befintliga 
bostadsfastigheter, är ett mycket intressant och aktuellt ämne att studera. Med begreppet 
bedömer menar vi hur fastighetsbolagen resonerar kring risker som förekommer vid 
investeringar i bostadsfastigheter. Vi menar hur bolagen uppskattar riskernas betydelse samt 
hur riskerna avgörs och hanteras.  
 

3.2 Metodval 
I uppstarten av vår uppsats valde vi inledningsvis att samla in teori. Det gjordes för att få en 
bredare och djupare kunskap inom ämnesområdet. Vi ville även vara väl pålästa om ämnet 
inför våra intervjuer. Jacobsen (2002) kallar metoden för deduktiv ansats, vilket innebär “från 
teori till empiri”. Genom att använda deduktiv ansats, erhåller vi först en bild av hur 
verkligheten kommer se ut, för att därefter genom empirin, undersöka om bilden 
överensstämmer med verkligheten. Vidare har vi för att anpassa vår datainsamling till 
verkligheten och de valda intervjuföretagen, genomfört öppna individuella intervjuer och 
använt en kvalitativ ansats (Jacobsen, 2002). En kvalitativ ansats förknippas ofta med ett 
tolkande synsätt och används vanligtvis när uppsatsen innehåller intervjuer, eller när data 
analyseras utan att siffror står i fokus (Saunders, Lewis & Thornhill, 2016). Vi har valt 
metoden för att få en djup och detaljerad förståelse i hur fastighetsbolag bedömer och 
identifierar risker vid investeringar av bostadsfastigheter. Efter genomförandet av 
intervjuerna, präglades vår studie även av induktiva inslag. Induktiv ansats innebär en 
alternativ strategi i fråga om att koppla samman empirin och teorin, alltså istället “från empiri 
till teori” (Bryman & Bell, 2011). Det innebar att vi tog bort överflödiga delar i teorins kapitel 
“Nuvärdesmetoden”, “Ortsprismetoden”, “Marknadsrisker”, “Scenarioanalys”, “Två modeller 
av ERM” samt “Beteendebeslutsteorin”, i efterhand. På så vis blev teorin och empirin mer 
sammanhängande. Saunders, Lewis & Thornhill (2016) menar att en metod som består av 
såväl deduktiv som induktiv ansats kallas för blandad forskningsmetod. Vi anser däremot att 
vår uppsats huvudsakligen är deduktiv med enbart induktiva inslag. 
 

3.3 Litteraturstudie 
För att få möjlighet att jämföra och analysera teorier med empiri, valde vi att insamla såväl 
primärdata som sekundärdata. Jacobsen (2002) menar att det är till fördel att använda en 
kombination av primärdata och sekundärdata, då de tillsammans kan stödja, och ställa 
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upplysningar mot varandra. Det leder i sin tur till starkare och mer tillförlitliga resultat i 
uppsatsen. Nedan förklaras hur vår datainsamling genomförts, indelat i respektive kategori.  
 

3.3.1 Primärdata 
Enligt Jacobsen (2002) innebär primärdata att information samlas in för första gången. I vårt 
fall har information insamlats genom individuella öppna intervjuer med personer från privata 
fastighetsbolag. Vi valde att besöka intervjupersonerna personligen, på deras arbetsplatser, för 
att få ut så mycket som möjligt av intervjuerna. På så vis är det enkelt att ställa följdfrågor och 
få en djup förståelse i hur bolagen bedömer risker vid investeringar. Enligt Saunders, Lewis & 
Thornhill (2016) är intervjun nämligen en meningsfull konversation mellan människor, där 
tillfälle ges till intervjuaren att ställa koncisa frågor. Den intervjuform vi valde innebar att vi 
träffade respondenterna ansikte mot ansikte. Jacobsen (2002) menar att personer verkar ha 
lättare att prata om känsliga ämnen vid en sådan intervju. Det skapas nämligen lättare en 
förtrolig stämning och det blir svårare för intervjupersonerna att ljuga. Vi anser vårt 
tillvägagångssätt vid intervjuerna vara till stor fördel då vi är medvetna om att det kan vara 
känsligt för fastighetsbolag att prata om ämnet. Det kan exempelvis handla om att bolagen till 
viss del vill hålla inne på information, på grund av konkurrens. En nackdel som finns med 
personliga intervjuer är att intervjupersonen kan påverka respondentens svar genom sin 
personliga närvaro, den så kallade intervjueffekten (Svenning, 2003). Då vi är medvetna om 
att detta kan förekomma visade vi oss så neutrala som möjligt under intervjuerna för att inte 
påverka svaren. 
 

3.3.2 Sekundärdata 
Sekundärdata innebär att information insamlas från sekundärkällor, det vill säga data som 
redan är insamlad av andra personer (Jacobsen, 2002; Saunders, Lewis & Thornhill, 2016). 
Genom insamlandet sparade vi tid och pengar jämfört med om vi endast hade använt oss av 
primärdata (Vartanian, 2011). Sekundärdata är även ofta av högre kvalité än den data vi själva 
samlar in (Smith, 2006). Vid insamlandet använde vi oss av vetenskapliga artiklar, rapporter, 
böcker, kurslitteratur, internetsidor och tidningsartiklar. De vetenskapliga artiklar vi använt är 
så kallade peer-reviewed, vilket innebär att de har granskats av två eller flera experter inom 
det relevanta ämnesområdet (Rowland, 2002). Artiklarna har sökts fram genom 
databassamlingarna Google Scholar och Summon. Kurslitteraturen och de böcker vi använt 
har funnits på Högskolan i Halmstads bibliotek, genom tidigare kurslitteratur samt via 
Internet. Vid hänvisning till källor i arbetet har vi använt APA-metoden, såväl i löpande text 
som i källförteckningen (American Psychological Association, 2001). Vidare har vi bland 
annat använt sökorden “risk”, “risk analysis”, “investment in real estate”, “real estate risk” 
samt “property investment” för att finna lämplig teori.  
 
En nackdel med att vi använt sekundärdata är att den insamlade datan egentligen har samlats 
in för ett annat syfte än den egna problemformuleringen. Därför kan den i vissa fall anses 
missvisande (Denscombe, 2007). Det finns tre källor vi finner extra intressanta. Den första är 
artikeln Risk management and calculative cultures, skriven av Mikes, A. (2009). Artikeln 
behandlar skillnader mellan företags riskhanteringsmetoder, vilket gör den relevant till vår 
problemformulering. Vi anser även Mikes vara en pålitlig författare på grund av att hon 
skrivit flera vällästa artiklar. En bok vi anser varit till stor hjälp i uppsatsen är Principles of 
Corporate Finance, vilken är skriven av Brealey, A, R., Myers, C, S., & Allen, F. (2011). 
Boken innehåller bland annat finansieringsmöjligheter, ränterisker, ränteförändringar samt 
marknadsrisker. En svaghet med boken är däremot att författarna inte beskriver de olika 
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delarna så ingående vi hade önskat. Slutligen finner vi att den vetenskapliga artikeln Decision 
making in small property companies av Gallimore, P., Hansz, J. A., & Gray, A. (2000) har 
varit till stor hjälp i uppsatsen. Från artikeln har vi bland annat tagit del av beslutsgrundandet 
inför en fastighetsinvestering och beteendebeslutsteorin. Framförallt skiljer sig artikeln från 
flera andra källor då författarna dels beskriver metoder för att räkna på risken, dels att det 
finns fastighetsbolag som värderar känsla och erfarenheter högt vid investeringar.  
 

3.4 Empirisk studie 
Den empiriska studien syftar enligt Jacobsen (2002) till att finna kunskap. Nedan presenteras 
hur vi har arbetat för att genomföra intervjuerna på ett så resultatrikt vis som möjligt.  
 

3.4.1 Datainsamlingsmetod 
För att inte förlora viktigt information vid intervjuerna har samtliga, utom intervjun med 
Fastighetsbolag B, spelats in för att därefter transkriberats ner till textform (Jacobsen, 2002). 
Anledningen till att en intervju inte spelades in är att respondenten motsatte sig inspelningen. 
Vi valde att även föra anteckningar under intervjuerna för att visa oss uppmärksamma inför 
respondenterna. Enligt Saunders, Lewis & Thornhill (2016) ska intervjuaren när möjlighet 
finns, spela in intervjun samt föra anteckningar. Det görs dels för att ha en back-up om 
inspelningen inte skulle fungera, dels visa för respondenten att intervjun är av stort värde. I 
samband med förfrågningar om intervjuer, beskrev vi uppsatsens ämnesbakgrund. Innan 
intervjuerna ägde rum valde vi även att delge vår intervjuguide för att informera 
intervjupersonerna om vilka frågor som skulle ställas. På så vis förberedde vi respondenterna 
väl inför intervjuerna. Enligt Saunders et al. (2016) är det viktigt att vara påläst om såväl 
ämnesområdet som om det företag intervjun gäller. För att själva förbereda oss så väl som 
möjligt inhämtade vi information om fastighetsbolagen via webbsidor och årsredovisningar. 
På så vis skapades ett seriöst intryck gentemot de personer vi genomförde intervjuerna med. 
Vid våra förundersökningar fann vi bland annat information om registreringsår, storlek, 
omsättning och fastighetsbestånd som vi sedan, i vissa fall, kunde dra nytta av inför och under 
intervjuerna.  
 

3.4.2 Intervjuguide 
Till vår intervjuguide har vi arbetat fram intervjufrågor utifrån teoretisk referensram, syfte 
och problemformulering. Frågorna är huvudsakligen öppet ställda för att få omfattande svar 
från respondenterna. Intervjuguiden följs inte ordagrant utan är skapad för att få en 
strukturerad vägledning genom hela intervjun. Enligt Bryman & Bell (2013) används en 
intervjuguide som underlag vid intervjuer där respondenten har friheten att utforma sina svar 
självständigt, vilket gör det möjligt för oss att ställa följdfrågor. Frågorna i intervjuguiden är 
indelade i rubriker som togs fram utifrån teorikapitlet. Detta för att göra det enklare att 
disponera över intervjun utan att missa viktiga frågeställningar.  
 
Efter de första intervjuerna upptäckte vi att somliga frågor i intervjuguide 1 (se bilaga 2) var 
onödiga. Det ledde till att en ny intervjuguide skapades (se bilaga 3) för de resterande 
fastighetsbolagen. I och med att en ny intervjuguide uppfördes ställde vi kompletterande 
frågor till Bräcke Gruppen Fastigheter AB och Fastighetsbolag A, vilka intervjuades med 
intervjuguide 1. På så vis säkerhetsställde vi att intervjuerna trots det kunde utgå från samma 
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förutsättningar till att få svar på de frågor vi önskade från respondenterna. I intervjuguide 1 
ställde vi frågan “Anser ni att ert fastighetsbolag är känsliga för ränteförändringar och hur 
hanterar ni risken med ränteförändringar?” vilken vi ansåg var opassande då vi lade för 
mycket fokus på räntor. I intervjuguide 2 ställde vi istället en mer allmän fråga vilken lyder 
“Förekommer det risker när ni investerar i befintliga bostadsfastigheter? Vilka i så fall? 
Vilka är vanligast?”. Den här frågan fick vi bättre svar på genom mer utförliga förklaringar 
från bolagen.  
 

3.4.3 Urval 
Urvalen som gjorts inför intervjuerna är selektiva, vilket innebär att fastighetsbolagen och 
personerna är utvalda och därmed inte helt slumpmässiga, vilket kan förekomma i en mer 
kvantitativ undersökning (Svenning, 2003). När vi sökte efter fastighetsbolag att genomföra 
intervjuer med var det relativt svårt att finna bolag som var villiga att ställa upp på en intervju. 
Vi var måna om att intervjua onoterade fastighetsbolag som verkar på samma marknad, 
samtidigt som vi behövde genomföra intervjuerna med relativt kort varsel. Vi skickade ut ett 
flertal mail till potentiella privata fastighetsbolag som slutligen resulterade i att fyra bolag var 
villiga att ställa upp på en intervju.  
 

3.4.3.1 Val av fastighetsbolag 
Intervjuerna har genomförts med privata fastighetsbolag som verkar i göteborgsområdet. 
Samtliga fastighetsbolag är onoterade aktiebolag. Bräcke Gruppen Fastigheter AB är ett 
mycket litet bolag, vilket ger insyn i hur mindre fastighetsbolag resonerar kring risker och 
investeringar. Vi är medvetna om att bolaget är så litet att det kan vara svårjämförbart med de 
större fastighetsbolagen. Bland annat på grund av mindre tillgång till finansiella medel. Ernst 
Rosén AB och Fastighetsbolag B är medelstora bolag. På grund av att de är liknande i 
bolagsstorlek blir de mer jämförbara med varandra än övriga fastighetsbolag. Fastighetsbolag 
A är ett stort bolag som skiljer sig från de andra avseende dels storlek, dels ägandeform då det 
ägs av en pensionsfond. Vi har valt att se bolaget som privat på grund av att bolaget är 
onoterat och vinstdrivande. Eftersom fastighetsbolagen skiljer sig relativt mycket i storlek, 
men liknar varandra i andra avseenden, anser vi trots det bolagen jämförbara. Samtidigt är vi 
medvetna om att vi behöver vara kritiska i analys och slutsats när vi jämför fastighetsbolagen 
med varandra. Ett av de medelstora fastighetsbolagen och det stora fastighetsbolaget valde att 
vara anonyma. Nackdelen med anonyma bolag är att det blir svårare för läsaren att få en klar 
bild av fastighetsbolagen. En positiv aspekt av anonymiteten är däremot att respondenterna 
möjligtvis vågade berätta mer om bolagets verksamhet utan att vara rädda att förknippas med 
personliga åsikter och strategier.  
 

3.4.3.2 Val av intervjupersoner 
Vid urval av intervjupersoner från fastighetsbolagen, gjordes först eftersökningar för att hitta 
den person som var bäst lämpad till att besvara våra frågor. Vi fick även ta hänsyn till vilken 
person inom bolaget som var villig att ställa upp på en intervju. På Bräcke Gruppen 
Fastigheter AB intervjuade vi en person som är styrelsemedlem och ägare till bolaget, vilken 
en av oss känner privat. Till en början såg vi det endast som en fördel då han var mycket villig 
till att ställa upp på en intervju. Det kan däremot finnas nackdelar med att intervjua en person 
man känner, då svaren på frågorna kan vinklas åt vad intervjupersonen tror vi vill höra. 
Respondenten har även investerat i fastigheter privat. På Ernst Rosén var två respondenter 
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närvarande vid intervjun. Den ena är fastighetschef och den andra personen arbetar som CFO 
(finansdirektör). På Fastighetsbolag A arbetar respondenten som transaktionsansvarig på 
bolaget. Respondenten på Fastighetsbolag B arbetar som såväl styrelseordförande som 
koncernchef. Då respondenterna från fastighetsbolagen har olika befattningar och olika lång 
erfarenhet av investeringar, får vi flera perspektiv på hur risken bedöms vid en 
fastighetsinvestering. En negativ inverkan av respondenternas olika befattningar kan vara att 
chefer och styrelsemedlemmar möjligtvis vill få fastighetsbolaget att verka bättre än vad det 
är. En annan nackdel kan vara att olika mycket erfarenhet av fastighetsinvesteringar kan 
påverka svaren i olika riktningar.  
 

3.5 Metodkritik  

3.5.1 Validitet och reliabilitet 
Validitet handlar om undersökningens förmåga att mäta det som avses undersökas (Svenning 
2003; Jacobsen 2002). I uppsatsens teorikapitel presenteras relevanta teorier om hur privata 
fastighetsbolag bedömer risker vid fastighetsinvesteringar. Därmed utgjordes en grund för 
skapandet av de intervjufrågor som ställts till respondenterna. På så vis anser vi 
intervjufrågorna relevanta i sitt sammanhang. Reliabilitet handlar enligt Malterud (1998) & 
Svenning (2003) om hur pålitlig informationen i uppsatsen är och hur tillförlitliga resultaten 
är. För att uppnå en hög reliabilitet har vi noga granskat de källor vi använt. Vi har genomfört 
intervjuer med kompetenta personer inom de valda fastighetsbolagen, vilka vi därefter låtit gå 
igenom intervjumaterialet för godkännande innan publicering. Intervjupersonerna har tillåtits 
göra justeringar i intervjumaterialet såsom att lägga till, ta bort och ändra text, för att få det så 
sanningsenligt som möjligt, utifrån vad de vill förmedla med sina svar.  
 

3.5.2 Generaliserbarhet  
Enligt Jacobsen (2002) innebär generaliserbarhet i vilken mån resultatet kan generaliseras och 
överföras till andra grupper. Då vi har intervjuat fem personer på fyra olika privata 
fastighetsbolag, kan vi inte generalisera intervjusvaren till hela Sveriges fastighetsmarknad. 
Vi kan dra slutsatser om hur de privata fastighetsbolag vi intervjuat bedömer risker vid 
investeringar i befintliga bostadsfastigheter, men inte dra slutsatser om att det är såhär alla 
privata fastighetsbolag gör. Vi är också medvetna om att de personer vi intervjuat kan ha 
bidragit med egna åsikter om hur fastighetsbolagen bedömer risker, vilka skulle kunna skilja 
från andra personer på samma fastighetsbolag. Däremot ser vi inte det som någon nackdel då 
samtliga respondenter har erfarenhet av att genomföra fastighetsköp. 
 

3.6 Källkritik 
En stor del av våra sekundärkällor består av vetenskapliga artiklar, vilket vi anser gör 
kunskapen trovärdig. De källor vi anser svagast är de som är tagna från internetsidor och 
nyhetstidningars webbplatser, såsom Veckans Affärer, Göteborgs-Posten och ABC News. 
Trots att vi anser källorna vara de svagaste, bör de enligt oss ses som pålitliga. Källorna är 
nämligen mycket välkända. Vidare har vi använt fåtalet äldre böcker och artiklar. De äldsta är 
March & Shapira (1987) samt Esbjörn (1989). I och med att vi är medvetna om åldern på våra 
sekundärkällor, är vi kritiska i vår analysering av källorna. Vi är också medvetna om att det 
mycket väl kan finnas nyare artiklar och böcker att använda, vilka möjligtvis innehåller 
liknande data som de äldre artiklarna. När vi sökt fram sekundärdata har vi alltid eftersträvat 
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att nå primärkällan, alltså den ursprungskälla datan härstammar från. När vi granskade 
källorna undersökte vi vem eller vilka som står bakom källan, källans ursprung samt tidpunkt 
för publicering. Vi granskade även varför informationen har skapats, i de fall det var möjligt. 
Genom att genomgå stegen vid källhanteringen, har en kritisk granskning genomförts 
(Svenning, 2003). Till vår empiriska studie har primärdata insamlats genom intervjuer med 
respondenter som har god erfarenhet av fastighetsinvesteringar och som därmed representerar 
respektive bolag väl.   
	

3.7 Anonymitet och känslighet  
Vid intervjuerna ställdes inledningsvis frågor angående respondenternas medvilja till att 
intervjun spelades in samt om de godkände att vi presenterade deras och fastighetsbolagets 
namn. Olika alternativ gavs för att respondenterna skulle känna trygghet vid intervjun. Vi 
eftersträvade att respondenterna skulle uppleva att de kunde ge oss ärliga svar, utan att utsätta 
sig själva eller bolaget för risker. På så vis blir svaren mer tillförlitliga. För att det varken ska 
gå att förbinda svaren till de bolag eller respondenter som valde att vara anonyma, har endast 
begränsad information tagits med om dessa.  
 
I intervjun ställer vi frågor om fastighetsbolagens analysering kring risk och därmed 
behandlas bland annat bolagens investeringskalkylering och finansiering. Således kan bolagen 
uppfatta att vi ställer känsliga frågor. För att få respondenterna att känna sig trygga, träffade 
vi respondenterna på deras arbetsplatser där de känner sig komfortabla. Det kan ha varit en 
bidragande faktor till att de vågade tala mer öppet om fastighetsbolagets arbetssätt vid 
fastighetsinvesteringar. Innan intervjuerna genomfördes antog vi att någon fråga i 
intervjuguiden möjligtvis kunde uppfattas som känslig för respondenterna att besvara. Enligt 
vår uppfattning var så inte fallet utan samtliga frågor besvarades.  
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4. Empiri & Analys 
 

I avsnittet presenteras resultatet av de fyra intervjuer som genomförts med privata 
fastighetsbolag. De intervjuade bolagen är Bräcke Gruppen Fastigheter AB, Ernst Rosén AB, 
Fastighetsbolag A och Fastighetsbolag B, där de två sistnämnda har valt att vara anonyma. 
Resultaten analyseras och kopplas samman med innehållet från den teoretiska referensramen.  

 

4.1 Presentation av respondenter och fastighetsbolag  

4.1.1 Bräcke Gruppen Fastigheter AB	
Bräcke Gruppen Fastigheter AB är ett mycket litet fastighetsbolag som äger och förvaltar fyra 
fastigheter, där samtliga ligger i Göteborg. Fastighetsbolaget registrerades 2013. En av oss 
känner fastighetsägarna privat, vilket är en anledning till att vi valde fastighetsbolaget. 
Bolaget är inte börsnoterat och klassas därför som ett onoterat bolag. Under de senaste två 
åren har Bräcke Gruppen Fastigheter haft en omsättning på 356 000 kronor 2015, respektive 
260 000 kronor 2016 (Bräcke Gruppen Fastigheter AB, 2016;2015). Fastighetsbolaget har 
enbart köpt en bostadsfastighet under de senaste två åren. 
 
Respondenten heter Anders Olsson och är såväl styrelseledamot som delägare i 
fastighetsbolaget, vilket han nu varit i fem år. Olsson är den person i bolaget som är ansvarig 
för fastighetsinvesteringar. Han har också köpt ett antal fastigheter privat, vilket gör att han 
har stor erfarenhet av investeringar i fastigheter.  
	

4.1.2 Ernst Rosén AB	
Ernst Rosén AB är ett privat familjeägt fastighetsbolag. Bolaget registrerades 1975 och idag 
drivs fastighetsbolaget av fjärde generationen inom familjen. Bolaget förvaltar fastigheter i 
hela storgöteborg (Ernst Rosén, 2017). Fastighetsbolaget är inte börsnoterat och klassas därför 
som ett onoterat bolag. År 2015 hade bolaget en omsättning på 633 553 000 kronor (Ernst 
Rosén, 2015). Moderbolaget Ernst Rosén äger och förvaltar sammanlagt 59 fastigheter, 
fördelat på 75 % bostäder och 25 % lokaler. Fastighetsbolaget har inte köpt några 
bostadsfastigheter under de senaste två åren. Senast de köpte en bostadsfastighet var 2002.   
 
På Ernst Rosén har två respondenter intervjuats, Anders Ekstrand och Annika Ahl Åkesson. 
Ekstrand är fastighetschef på Ernst Rosén, vilket han varit i cirka tre år. På Ernst Rosén har 
han sammanlagt arbetat i cirka tio år. Ahl Åkesson är CFO (finansdirektör) på 
fastighetsbolaget, en befattning hon haft i cirka sju månader. Respondenterna vill inte 
sammankopplas till enskilda citat och fraser och presenteras därför som “Respondent 1” och 
“Respondent 2” i empirin. 
	

4.1.3 Fastighetsbolag A 
Fastighetsbolaget är ett aktiebolag som registrerades 2009 och som helt ägs av en 
pensionsfond. Bolaget kan klassas som ett sorts privat fastighetsbolag, vilket vi har valt att 
göra då bolaget är vinstdrivande. Fastighetsbolaget hade 2015 en omsättning på cirka 3 100 
000 000 kronor (Anonymt bolag A, 2015). Idag äger och förvaltar bolaget cirka 25 000 
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hyreslägenheter. Fastigheterna är belägna i ett flertal städer runt om i landet. I Göteborg har 
bolaget ett fastighetsbestånd på 30 hyreshus vilket motsvarar 3600 hyreslägenheter. 
Fastighetsbolaget är likt de andra fastighetsbolagen inte börsnoterat och klassas därför som ett 
onoterat bolag. Under de senaste två åren har bolaget förvärvat cirka 160 fastigheter. 
 
Respondenten är transaktionsansvarig på fastighetsbolaget och har i cirka 1,5 år arbetat inom 
samma befattning. Som transaktionsansvarig arbetar respondenten som projektledare vid köp 
och försäljningar av fastigheter. Sedan respondenten började på fastighetsbolaget har de 
tecknat avtal för att köpa fastigheter för ungefär 12 miljarder kronor, vilket gör att 
respondenten har stor erfarenhet av fastighetsinvesteringar.  
	

4.1.4 Fastighetsbolag B 	
Fastighetsbolaget är ett privat och familjeägt medelstort fastighetsbolag som registrerades 
1989. Under 2015 hade bolaget en nettoomsättning på cirka 180 000 000 kronor (Anonymt 
bolag B, 2015). Idag äger och förvaltar fastighetsbolaget cirka 10 bostadsfastigheter, vilket 
motsvarar cirka 1500 lägenheter. Av dessa ligger cirka 800 lägenheter i Göteborg uppdelat på 
5 fastigheter. Fastighetsbolaget är inte börsnoterat och klassas därför som ett onoterat bolag. 
Under de senaste två åren har fastighetsbolaget inte köpt någon bostadsfastighet utan senast 
de köpte en bostadsfastighet var 2010.  
 
Den person vi har intervjuat har befattningen styrelseordförande och arbetar även som 
koncernchef på fastighetsbolaget. Själv kallar respondenten sin befattning för “arbetande 
styrelseordförande”, en befattning som respondenten nu haft i fem år. Vid investeringar av 
bostadsfastigheter har respondenten en central påverkan och därför stor erfarenhet av 
investeringar. Respondenten har varit verksam i fastighetsbolaget i cirka 23 år och har tidigare 
arbetat som VD inom bolaget.  
 

4.2 Presentation av intervjuer och analys av resultat  

4.2.1 Investeringskalkylering vid fastighetsinvesteringar 	
Bräcke Gruppen Fastigheter är ett mycket litet fastighetsbolag. Olsson förklarar att bolaget 
därför varken använder nuvärdesmetoden eller andra formler vid beräkningar av 
investeringar. Istället vet fastighetsbolaget ungefär vad en fastighet kommer generera och 
räknar på summan under ett visst antal år. Därmed används istället beräkningsmetoderna som 
ett indirekt hjälpmedel till den erfarenhet som finns inom bolaget. Olsson förklarar vidare att 
de ökade fastighetspriserna inte påverkar direktavkastningen på fastigheter de äger. Däremot 
sjunker vinstmarginalen eftersom hyrorna i stort sett förblir detsamma. Han menar att priset 
egentligen är satt till intäkterna på en fastighet och ju högre skillnaden mellan intäkterna och 
köpesumman blir, ju mer sjunker vinstmarginalen. Fastighetsbolaget använder inte 
ortsprismetoden specifikt i investeringskalkyleringen, men tittar däremot på liknande 
fastigheter i det aktuella området. 
 
Ernst Rosén använder inte nuvärdesmetoden eftersom bolaget inte räknar enskilt på 
värdeökningar. Respondent 1 förklarar att bolagets avkastningskrav däremot är en viktig bit i 
investeringsprocessen och att de räknar på direktavkastningen, vilket inkluderar driftnettot. 
Respondenten menar att denna sorts kalkyl innehåller intäktsutveckling och 
kostnadsutveckling för att få fram ett driftnetto över tid. Därtill inkluderas även 
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grundinvesteringen, finansiering, kalkylränta samt eventuella tillkommande investeringar. 
Angående hur bolagets direktavkastning påverkas av ökade fastighetspriser, förklarar 
Respondent 2 att anskaffningsvärdet således blir högre. Kan driftnettot inte höjas påverkar det 
då direktavkastningen. Dyrare köp ger sämre avkastning, vilket är en anledning till att bolaget 
inte har köpt fastigheter under de senaste åren. När referensobjekt undersöks vid en 
investering använder Ernst Rosén ortsprismetoden. 
 
Fastighetsbolag A undersöker delvis vad marknadsvärdet är på en fastighet, vilket 
respondenten anger gör diverse olika teorier lönlösa. Genom att undersöka vad en stor del av 
marknaden betalar, listar bolaget istället ut vad fastigheten egentligen är värd. Det blir ett 
detektivarbete då det inte finns någon fastighet som är den andra lik, menar respondenten. När 
en fastighet istället köps “off market” och inte genom budgivning, är det däremot viktigt att 
veta vad bolaget är beredda att betala för en fastighet. Det är då betydelsefullt att använda 
beräkningsformler som stöd, samtidigt som bolaget har ägardirektiv och en viss avkastning att 
följa, förklarar respondenten. Bolaget bygger upp en kassaflödesmodell för att förutse hur 
flödena ser ut de kommande åren. För att uppskatta vad fastigheten är värd används 
nuvärdesmetoden tillsammans med restvärdesberäkning. På grund av de stigande 
fastighetspriserna har direktavkastningskraven på fastigheter blivit allt lägre, vilket gör att 
prisökningen haft stor inverkan på bolaget. Genom att bolaget adderar direktavkastning med 
värdeförändring på fastigheten, får de fram totalavkastningen. Den används för att jämföra 
bolaget med andra fastighetsbolag. Fastighetsbolaget har inte yttrat sig om huruvida de 
använder ortsprismetoden eller inte. 
 
Fastighetsbolag B använder främst direktavkastning och vad som blir över efter drift och 
underhåll, när värdet beräknas. Bolaget använder även kalkylränta i 
investeringskalkyleringen. Gällande påverkan på bolagets direktavkastning avseende de 
stigande fastighetspriserna, förklarar respondenten att deras befintliga fastigheter inte 
påverkas. Vidare förklaras att värdet dock påverkas drastiskt på fastigheter genom stigande 
priser. Fastighetsbolaget använder ortsprismetoden genom att granska liknande objekt i det 
aktuella området.  
 
Analysering 
 

Nuvärdesmetoden är enligt Peto, French & Bowman (1996), Persson (2011), Yard (2001) 
samt Hendershott & MacGregor (2005) effektiv att använda för att få svar på om en fastighet 
är lönsam eller inte. Likt författarna instämmer Fastighetsbolag A i att metoden är användbar. 
Greve (2003) som förklarar att det utifrån en nuvärdeskalkyl går att utläsa en investerings 
kalkylmässiga resultat i kronor, visar likt tidigare nämnda författare att metoden är användbar 
för fastighetsbolag. Bräcke Gruppen Fastigheter hävdar däremot att de inte använder 
metoden. Istället använder bolaget tidigare erfarenhet för att få fram de prognostiserade in- 
och utbetalningarna, för att bedöma en fastighets lönsamhet. Eftersom bolaget sedan räknar på 
kalkyleringen under ett antal år för att se hur värdet utvecklas, använder bolaget trots allt 
nuvärdesmetoden enligt Persson (2011). I och med att Ernst Rosén inte räknar på framtida 
värdeökningar, stämmer även det överens med vad författarna ovan säger. Det visar på att 
bolaget, likt Fastighetsbolag B, inte behöver använda metoden. De båda fastighetsbolagen 
använder däremot kalkylränta enskilt i investeringskalkyleringen. Eftersom Bräcke Gruppen 
Fastigheter och Fastighetsbolag A nyttjar nuvärdesmetoden, använder de automatiskt 
kalkylränta då denna inkluderas i beräkningen. Esbjörn (1989) menar att kalkylräntan är en 
viktig faktor för att värdera en fastighet, vilket stämmer överens med vad respondenterna 
anger. Vidare bygger Ernst Rosén en kalkyl inför en investeringsprocess där bland annat 
intäktsutveckling, kostnadsutveckling och finansiering ingår. Fastighetsbolagets 
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tillvägagångssätt stämmer överens med Persson:s (2011) resonemang. Han menar att 
investerare granskar kombinationen av bland annat ekonomiska förhållanden och 
marknadsposition, för att göra en korrekt bedömning av kalkylräntans storlek.  
 
Samtliga respondenter använder direktavkastning vid investeringar och räknar då ut det 
specifika direktavkastningskravet för varje enskild fastighet. Det stämmer överens med Hui et 
al. (2013) som menar att varje fastighet har ett specifikt avkastningskrav och Hans & 
Nordlund (2016) som menar att direktavkastningen kan variera avsevärt mellan olika 
fastigheter. Fastighetsbolag A undersöker marknadens avkastningskrav för att veta vad 
bolaget behöver betala för fastigheten. Bolagets informationssökande stämmer överens med 
det Lind (2004) förklarar om att data baserad på information om marknadens existerande 
avkastningskrav, kan insamlas vid en fastighetsvärdering. När ett fastighetsbolag räknar på 
direktavkastning inkluderar det även driftnetto, vilket framgår av Ernst Rosén och 
Fastighetsbolag B. Likt respondenterna instämmer Lind & Nordlund (2016) i att driftnettot 
behövs. Ökade priser på fastighetsmarknaden kan utgöra risker för fastighetsbolagen och 
enligt Hui et al. (2013) förväntar sig fastighetsbolag en högre direktavkastning som 
kompensation vid en investering med hög risk. De intervjuade bolagen menar däremot att det 
kan vara svårt att investera till högre risk på grund av den reglerade hyresmarknaden. Det 
begränsar nämligen bolagen från att köpa dyrare fastigheter med möjlighet till större 
avkastning.  
 
Ernst Rosén, Fastighetsbolag B och Bräcke Gruppen Fastigheter använder ortsprismetoden 
för att undersöka referensobjekt i området. Persson (2011) förklarar, likt Brunes (2015) att 
ortsprismetoden används för att analysera marknaden genom att undersöka jämförbara objekt, 
vilket stämmer överens med ovan nämnda fastighetsbolag. Då Persson förklarar att resultatet 
av metodens användning bland annat beror på hur många jämförelseobjekt som finns, har 
samtliga av de intervjuade fastighetsbolagen goda möjligheter till att bruka metoden. Bolagen 
investerar nämligen i centrala lägen i Göteborg där det finns flertalet objekt på marknaden. 
Fastighetsbolag A har inte besvarat huruvida de använder ortsprismetoden eller inte.  
 

 Nuvärdesmetoden Kalkylränta Direktavkastning 
& Driftnetto Ortsprismetoden 

Bräcke Gruppen Fastigheter AB Använder Använder Använder Använder 
Ernst Rosén AB Använder ej Använder Använder Använder 
Fastighetsbolag A Använder Använder Använder Ej svarat 
Fastighetsbolag B Använder ej Använder Använder Använder 

 

Tabell 1. Sammanfattning över fastighetsbolagens användning av nuvärdesmetod, 
kalkylränta, direktavkastning, driftnetto & ortsprismetod. 

 

4.2.2 Risker med fastighetsinvesteringar	
Tekniska risker 
 

Bräcke Gruppen Fastigheter undersöker i samband med köp, utvecklingsmöjligheter i 
fastigheten. Bolaget granskar då bland annat om fastigheten går att inreda till flera mindre 
lägenheter, eller om exempelvis en befintlig lokal går att inreda till lägenheter. För att 
begränsa riskerna undersöker därför fastighetsbolaget om det går att utveckla fastigheten så 
fort som möjligt för att öka intäkterna. För att få en god översikt över fastigheten förklarar 
Olsson att fastighetsbolaget utför besiktningar.  
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Ernst Rosén genomför en analys av fastigheten för att upptäcka de tekniska risker som finns. 
Respondent 2 förklarar att bolaget då själva utför, eller granskar redan utförda besiktningar. 
Utifrån de förutsättningar fastigheten visar sig ha, görs sedan en värdering av vad riskerna 
betyder för affären och vad bolaget således kan tänka sig betala. Vidare anges att eftersom 
Ernst Rosén är en sådan etablerad förvaltare, gör det att bolaget har en mycket god förmåga 
att bedöma fastigheter fysiskt. Det är viktigt att besiktningen är så väl utförd som möjligt för 
att upptäcka alla risker. Vidare förklarar Respondent 1 att en fastighet med stora 
utvecklingsmöjligheter som för andra inte ses som en god investering, med rätt utvecklingsidé 
kan utgöra en mycket lönsam investering.     
 
Fastighetsbolag A gör ett flertal ekonomiska antaganden som en bakomliggande analys vid ett 
förvärv. Det bedöms då vad fastighetens drift- och underhållskostnader kommer uppgå till, 
vilket bedöms genom erfarenhet från tidigare fastighetsobjekt. Respondenten förklarar att då 
fastighetsbolaget förvaltar 25 000 lägenheter finns det erfarenhetstal och nyckeltal att arbeta 
med. Om bolaget däremot lägger in för mycket drift- och underhållskostnader finns det en 
risk att de inte blir den slutgiltiga köparen vid budgivningen. Det är därför viktigt att 
kostnaderna stämmer överens med de kostnader bolaget antagit att de ska vara. För att 
bedöma risken på fastigheten utförs även tekniska besiktningar innan köp. Respondenten 
förklarar vidare att fastighetsbolaget har ett system som innebär att bolaget uppgraderar en 
vakant och ledig lägenhet till nästintill nyproduktionsstandard. Genom att renovera en 
lägenhet minskas nämligen tekniska risker samtidigt som det inbringar högre hyra. Om 
fastighetsbolaget köper en fastighet i renoveringsbehov, vill de genomföra renoveringen så 
snart som möjligt. Vid budgivning av en fastighet där bolaget har lagt det högsta budet, 
förklarar respondenten att de får cirka fyra till fem veckor på sig att lagerföra allt kring 
fastigheten. Bolaget nyttjar då besiktningsmän, miljökonsulter samt juridisk hjälp kring 
avtalsfrågor och garantier. Det är viktigt att veta vad bolaget köper för fastighet menar 
respondenten. Till sist läggs ett slutgiltigt bud med eventuella prutningar och avdrag för 
faktiska fel i fastigheten.  
 
Fastighetsbolag B uppfattar inte några större risker med befintliga bostadsfastigheter. 
Respondenten menar att “Skick på fastigheten ser vi inte som någon risk för det ska i så fall 
avspeglas i priset”. Bolaget utför däremot grundliga besiktningar av fastigheter de är 
intresserade av, för att upptäcka fel och brister. Respondenten menar att om fastigheten har ett 
renoveringsbehov kan bolaget öka intäkterna genom ombyggnation eller renovering. Köper 
de däremot en fastighet som inte har tillräcklig avkastning för möjligheter till nödvändiga 
renoveringar, utgör fastigheten istället en stor risk. Inför en investering undersöker bolaget 
därför om det finns ekonomiskt utrymme för att renovera fastigheten. Om så inte är fallet 
väljer de att investera i fastigheter som från början håller ett gott skick.  
 
Analysering 
 

Innan fastighetsbolagen investerar i en fastighet utförs grundliga besiktningar, vilket framgår 
av samtliga respondenter. Bolagen upptäcker därmed tekniska risker och får en översikt över 
fastigheten. Enligt Gunnelin, Hendershott, Hoesli & Söderberg (2004) är det viktigt att 
fastighetsbolag är medvetna om vilket skick fastigheten är i, vilket överensstämmer med 
fastighetsbolagens noggrannhet av utförda besiktningar. Samtliga fastighetsbolag undersöker 
vilka utvecklingsmöjligheter den potentiella fastigheten har och vill, vid behov, utveckla 
fastigheten så snart som möjligt. På så vis begränsas de tekniska riskerna samtidigt som 
bolagen kan få möjlighet till att höja hyran. Fastighetsbolag B menar dock att om en fastighet 
köps som inte har tillräcklig avkastning för att utföra tillräckliga renoveringar, utgör det 
istället en stor risk för fastighetsbolaget. Det här instämmer med vad Gunnelin et al. (2004) 
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förklarar. De menar att högkvalitativa byggnader bedöms medföra en lägre risk. Likt 
författarna hävdar Netzell (2009) att en äldre fastighet är en mer kostsam och riskfull 
investering än vad en ny fastighet är. För att attrahera hyresgäster till en äldre byggnad 
behöver därför fastighetsbolaget utföra mer underhåll än vad en ny fastighet kräver. Då 
Netzell (2009) förklarar att alla fastigheter behöver underhållas kontinuerligt för att hållas i 
gott skick, överensstämmer det med vad Fastighetsbolag A antyder om att det är viktigt att 
räkna på kostnader för drift och underhåll samt att kostnaderna kalkyleras rätt.  
 

 Utför besiktningar Undersöker utvecklingsmöjligheter 
Bräcke Gruppen Fastigheter AB Ja Ja 
Ernst Rosén AB Ja Ja 
Fastighetsbolag A Ja Ja 
Fastighetsbolag B Ja Ja 

 

Tabell 2. Sammanfattning över hur fastighetsbolagen upptäcker tekniska risker. 
	
Hyresförluster och vakansgrad 
 

Bräcke Gruppen Fastigheter investerar i attraktiva områden för att locka ett stort antal 
hyresgäster till lägenheterna. Fastigheten ska lämpligen vara centralt belägen i området för att 
minska risken för vakanser. Olsson menar dock att “Risken som finns i att lägenheter ska stå 
tomma i nuläget existerar inte på grund av bostadsbristen”.  
 
Ernst Rosén anser att läget är oerhört viktigt vid investeringar. Fastighetsbolaget är i 
huvudsak intresserade av att äga bostadsfastigheter som har goda lägen i Göteborg. Det gör 
att de uppfattar risken med vakanser som mycket låg just nu. Fastigheter som ligger i, eller 
nära anslutet till, ett befintligt bestånd är bolaget mycket intresserade av. En sådan investering 
är nämligen bra för bolaget under flera olika förutsättningar. De är då beredda att ta en högre 
risk eller erbjuda ett högre bud för en sådan fastighet. För att undvika hyresförluster förklarar 
respondenten att fastighetsbolaget vill kontraktera goda hyresbetalare. Bolaget gör detta 
genom att såväl granska tidigare referenser, som att granska hyresgästens betalningsförmåga 
genom en kreditupplysning. I samband med ombyggnationer eller stambyten fås trots allt en 
hyresförlust på grund av att hyresgästen inte kan nyttja hela sin bostad under perioden. För att 
motverka vakanser och stillestånd vid ombyggnationer planerar de inför projektet i god tid 
och använder effektiva processer i utförandet. Vakanser är inget problem för bolaget på grund 
av rådande bostadsbrist.   
 
Fastighetsbolag A anger att bolaget har en tydlig affärsidé om var de vill växa och förvalta 
lägenheter. När en fastighet köps finns det däremot alltid risker. Respondenten menar att om 
fastigheten står centralt i en svensk storstad, betingas den med ett lägre avkastningskrav, till 
skillnad från exempelvis en fastighet i en avfolkningsbygd. Avkastningskravet beror alltså på 
risken. Bolaget vill äga fastigheter i växande regionstäder där det finns en hög efterfrågan på 
bostäder. För att undersöka hur hög efterfrågan är av att bo i ett specifikt område, har bolaget 
möjlighet att genomföra någon form av prognos. På grund av rådande bostadsbrist i Sverige 
är det däremot väldigt sällan de inte får lägenheter uthyrda. Vidare förklaras att genom att 
placera fastigheterna i bra lägen minskar risken för vakanser. Ytterligare ett sätt att minska 
risken är att diversifiera portföljen på respektive ort samt genom att finnas i flera städer. För 
att begränsa hyresförluster görs en bedömning innan köp av fastigheten. Bolaget granskar då 
hur stora eventuella hyresförluster är dels i nuläget men även på lång sikt. Sedan bedöms hur 
mycket hyresförluster bolaget är villiga att riskera.   
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Fastighetsbolag B intar referenser och utför kreditkontroller på nya hyresgäster för att 
begränsa hyresförluster. På grund av risker för vakanser skulle bolaget inte investera i 
fastigheter som ligger i områden de uppfattar som oattraktiva. Det skulle i så fall leda till ett 
fallande fastighetsvärde förklarar respondenten. Skulle lägenheterna bli outhyrda drabbas 
fastighetsbolaget ekonomiskt negativt. Bolaget undersöker därför noggrant ekonomin för 
fastighetsinvesteringen. 
 
Analysering 
 

Precis som Lind & Nordlund (2016) menar, är det viktigt att ta hänsyn till vakansgrad och 
hyresförluster. Bräcke Gruppen Fastigheter, Ernst Rosén och Fastighetsbolag A anger 
däremot att det inte finns risker för vakanser i dagens läge på grund av bostadsbristen. 
Samtliga fastighetsbolag menar att läget utgör en viktig roll vid investeringar för att attrahera 
hyresgäster och därmed minska vakanser. Bolagen vill därför köpa bostadsfastigheter i 
attraktiva områden. Då Lind & Nordlund (2016) förklarar att ett attraktivt område på sikt kan 
leda till högre hyror, överensstämmer det med vad respondenterna förklarar. Både 
Fastighetsbolag A och Fastighetsbolag B utför någon form av prognos för att se hur hög 
efterfrågan på bostäder är i ett visst område. Likaså vilka kostnader som kan uppstå vid 
vakanser. På så vis begränsar bolagen riskerna med outhyrda lägenheter och ekonomiska 
förluster. Ernst Rosén är villiga att ta en högre risk vid investeringar som ligger i, eller i nära 
anslutning till ett befintligt bestånd. Det stämmer överens med vad Lind & Nordlund (2016) 
menar om att fastighetsbolag bör undersöka tidigare data från området för att upptäcka om det 
finns skillnader i omsättning och hyresförluster. Om bolag äger fastigheter i, eller nära det 
bestånd de investerar i har de således redan den aktuella datan tillgänglig. Eftersom 
hyresförluster enligt Lind & Nordlund (2016) kan bero på att hyresgäster inte betalar eller på 
glapp mellan hyresgäster, kontrakterar Ernst Rosén och Fastighetsbolag B goda hyresbetalare. 
Det görs genom att ta kreditupplysningar och efterfråga referenser. För att motverka vakanser 
vid ombyggnationer tillhandahåller Ernst Rosén bra planering och processer.  
 
 Anser att det i 

nuläget finns risk 
för vakanser 

Motverkar vakanser 
genom: 

Motverkar hyresförluster 
genom: 

Bräcke Gruppen Fastigheter AB Nej Investerar centralt & i 
attraktiva områden Ej svarat 

Ernst Rosén AB Nej 
Investerar i attraktiva 
områden & nära eller i 
befintligt bestånd 

Referenser, 
kreditupplysningar & bra 
processer vid 
ombyggnationer 

Fastighetsbolag A Nej 

Investerar i växande 
regionstäder, centralt, gör 
prognoser & finns på flera 
platser 

Bedömning av nuvarande 
hyresförluster samt en 
beräkning på dessa över tid  

Fastighetsbolag B Ej svarat Investerar i attraktiva 
områden 

Referenser & 
kreditupplysningar 

 

Tabell 3. Sammanfattning över hur fastighetsbolagen hanterar vakanser och hyresförluster. 
 
Finansiella risker 
 

Bräcke Gruppen Fastigheter finansierar huvudsakligen köp av befintliga bostadsfastigheter 
genom banklån eftersom det är den möjlighet bolaget har. Olsson förklarar att det 
förhoppningsvis också finns en del eget kapital att använda till finansieringen.  
 
Ernst Rosén finansierar nyförvärv genom eget kapital och banklån. Bolaget har en 
belåningsgrad på 30 procent och lånar i stort sett alltid på hela fastighetsbeståndet. Bolaget 
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lånar endast pengar i bank och använder således inga andra belåningsformer. Respondent 2 
förklarar att om bolaget skulle köpa en fastighet idag skulle finansieringen bli något högre än 
30 procent i den enskilda fastigheten, för att få en bra hävstång på affären. Det finns också en 
finansieringsrisk i att investera i en fastighet. Det är många människor som vill köpa och 
bygga fastigheter och således åtskilliga som vill låna pengar av banken. Det gör att det på sikt 
kan bli svårt att få låna pengar förklarar respondenten.  
 
Fastighetsbolag A har en finanspolicy som bland annat uttrycker att bolaget inte får vara mer 
belånade än 65 procent av marknadsvärdet. De har sedan tre alternativ för att låna ihop de 65 
procenten, vilka är genom banklån, att ge ut obligationer eller genom att ge ut certifikat. 
Resterande del av finansieringen tas från bolagets eget kapital förklarar respondenten. 
Fastighetsbolaget ser även över förfallostrukturen på lånen för att kontrollera att de inte faller 
ut samtidigt. Respondenten förklarar att bolaget har mycket lätt att få lån till bra villkor, vilket 
minskar den finansiella risken.  
 
Fastighetsbolag B finansierar till största del investeringar via banklån och resterande del 
genom eget kapital. Respondenten förklarar att eftersom bolaget har en god ekonomi har det 
inte varit något problem att låna den summa de har velat av banken. 
 
Analysering 
 

Bräcke Gruppen Fastigheter finansierar likt Fastighetsbolag B, till största del fastighetsköp 
via banklån. Resterande del tas från bolagens egna kapital. Likt de två fastighetsbolagen 
finansierar Fastighetsbolag A investeringar till största del med lån. Skillnaden mot tidigare 
nämnda bolag är att lånen inte enbart tas av banken. Till skillnad mot Bräcke Gruppen 
Fastigheter, Fastighetsbolag A och Fastighetsbolag B, finansierar Ernst Rosén nyförvärv med 
en större del eget kapital än genom lån. Lånen tas, till skillnad från vad som framgår av övriga 
bolag, över hela fastighetsbeståndet. Samtliga fastighetsbolag använder enligt Råckle (2011) 
såväl intern- som externfinansiering, vilket överensstämmer med Berk & DeMarzos (2013) 
resonemang om att bolag använder en blandning av lånat och eget kapital vid investeringar. 
Berk & DeMarzo (2013) menar att när ett fastighetsbolag finansierar med lånat kapital ställs 
bolaget inför finansierings-, ränte-, och kreditrisker, vilket likaså Hallgren (2002) instämmer 
i. Således utsätts samtliga fastighetsbolag för dessa risker. Ett fastighetsbolag behöver också 
enligt Redman, Tanner & Manakyan (2002) ta hänsyn till bland annat finansiella 
marknadsförhållanden, räntekostnader för skulder och finansieringskostnader. Då samtliga 
intervjuade bolag utsätts för finansiella risker, behöver de därför ta hänsyn till ovan nämnda 
faktorer. På så vis blir de medvetna om vilka finansiella risker som kan uppkomma vid 
investeringen.  
 

 Finansiering vid fastighetsinvesteringar 
Bräcke Gruppen Fastigheter AB Största del banklån – resterande del eget kapital 
Ernst Rosén AB Något över 30 % banklån (på dagens marknad) – resterande del eget kapital 

Fastighetsbolag A Maximalt 65 % lån fördelat på bank, obligationer, certifikat – resterande 
del eget kapital 

Fastighetsbolag B Största del banklån – resterande del eget kapital 
 

Tabell 4. Sammanfattning över fastighetsbolagens finansiering vid fastighetsinvesteringar. 
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Marknads- och ränterisker 
 

Bräcke Gruppen Fastigheter menar att en stor risk som kan uppkomma vid investeringar, är 
framförallt att räntan skulle stiga. Olsson anger att bolaget måste kunna räkna med att räntan 
kan gå upp till fem procent. Enligt Olsson finns det inga andra större risker med 
hyresfastigheter. Han resonerar kring att räntan kommer gå upp i framtiden och på grund av 
att bolaget är mycket litet blir det då svårare att få verksamheten att gå runt. Det skulle 
nämligen leda till att bolagets vinst sjunker, vilket gör det svårare för bolaget att ha råd med 
investeringar. Olsson menar således att de är känsliga för ränteförändringar, men har trots det 
en marginal för att klara av en räntehöjning. Betavärde används inte av bolaget.  
 
Ernst Rosén inkluderar ränterisker och risker för kapitalkostnader i den kalkyl bolaget 
upprättar inför varje investering. Bolaget försöker hantera riskerna genom att studera dem i 
dagsläget och simulera fram hur det kan tänkas bli om ett antal år. Respondent 1 menar att om 
räntorna går upp kan det minska bolagets avkastningskrav. Angående de ökade priserna på 
fastighetsmarknaden har Ernst Rosén påverkats på så sätt att de blir försiktiga och medvetna 
om att fastighetspriser höjs. Respondenten förklarar även att “Det gäller att inte frångå sina 
principer”. Med det menas att det är viktigt att veta vad bolaget har för grundkrav och inte 
göra avsteg från dessa. Det är när avstegen görs som risken uppkommer anger respondenten. 
Respondent 2 nämner att det är på grund av ökade fastighetspriser, bolaget inte har köpt 
fastigheter på ett antal år, trots att de varit intresserade. De låga räntorna är för Ernst Rosén 
mycket attraktiva men de anar att räntan troligtvis kommer öka. Vid en investering räknar 
därför fastighetsbolaget på en högre ränta. Betavärde används inte av fastighetsbolaget för att 
upptäcka marknadsförändringar, men om marknaden skulle gå ner drastiskt förklarar 
respondenten att det sannolikt är en konsekvens av en politisk- eller räntechock. Bolaget 
skulle på så vis upptäcka en stor förändring på marknaden. För att begränsa riskerna räknar 
bolaget noga på fastigheten, upprättar kalkyler och har en finanspolicy att följa. Finanspolicyn 
innefattar bland annat räntebindningstid, hur skuldsatta bolaget får vara och hur mycket 
likviditet som ska finnas i koncernen.  
 
Fastighetsbolag A är ett växande bolag som vill förvärva fastigheter, vilket gör att de köper 
fastigheter årligen. På så vis anger respondenten att bolaget köper både vid toppar och dalar 
på en konjunkturcykel. Bolaget har en tydlig affärsidé över vad de vill investera i för 
fastigheter. Respondenten förklarar att fastighetsbolaget investerar i den del av landet där 85 
procent av Sveriges befolkning bor. Det finns därmed en naturlig efterfrågan på bostäder 
vilket är anledningen till att bolaget valt att äga bostadsfastigheter inom sådana områden. 
Vidare förklarar respondenten att “Vi har sett stigande priser här nu som saknar motstycke i 
historien om man tittar på de senaste två åren”. Respondenten menar dock att affärsidén står 
kvar trots ökade priser. De låga räntor som förekommer vid banklån anser bolaget 
fördelaktiga. Respondenten förklarar att bolaget inte är känsliga för ränteförändringar utan 
hanterar risken på ett bra sätt. Betavärde är inget mått bolaget använder för att upptäcka 
risker. Istället håller de sig uppdaterade om marknaden genom löpande diskussioner med 
professionella transaktions- och värderingsföretag.  
 
Fastighetsbolag B köper inte befintliga bostadsfastigheter i nuläget, vilket beror på de ökade 
priserna. Bolaget investerar inte spekulativt för värdeökningar utan investerar för att ha 
fastigheten som förvaltningsenhet. Respondenten förklarar att räntan nu är historiskt låg. Om 
räntan drastiskt höjs skulle bolaget påverkas ekonomiskt negativt. För att upptäcka stora och 
oväntade förändringar på marknaden diskuterar fastighetsbolaget medias rapportering samt 
bankernas konjunkturbedömningar. Betavärde är inget mått de använder för att upptäcka 
marknadsrisker. Eftersom att fastighetspriserna ökat har fastighetsbolaget därmed sänkt sin 
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belåningsgrad. Respondenten förklarar att “Ju högre priserna är, desto mer risker finns det 
och då blir avkastningen mindre”.  
 
Analysering 
 

Enligt Brealey, Myers & Allen (2011) finns marknadsrisken på hela marknaden. Risken hotar 
därmed samtliga intervjuade bolag. Eftersom fastighetspriserna ökat, har det påverkat bolagen 
till att inta försiktighet vid investeringar, vilket framgår av intervjuerna. Fastighetsbolag B har 
på grund av ökade priser, sänkt belåningsgraden för att begränsa ränterisker. Bolaget har även 
avstått från att investera i befintliga fastigheter av den anledningen. Detta har likaså Ernst 
Rosén och till viss del Bräcke Gruppen Fastigheter gjort. Ernst Rosén och Fastighetsbolag A 
har principer att följa vilket de anser viktigt att hålla fast vid, trots ökade priser på marknaden. 
Detta framgår inte av övriga fastighetsbolag.  
 
Enligt Brealey et al., (2011) innebär ränterisker oförutsedd rörlighet i marknadsräntan vilket 
överensstämmer med att när fastighetsbolag lånar pengar av banken, blir marknadsräntan 
kostnaden för lånet. Samtligt menar bolagen att räntan kan stiga och att det därför är viktigt 
att räkna på en högre ränta. Bräcke Gruppen Fastigheter är mycket känsliga för en drastisk 
ränteförändring till skillnad från Fastighetsbolag A, som på grund av bolagets storlek har en 
större tillgång till kapital och därmed inte är lika känsliga. Ernst Rosén och Fastighetsbolag B 
påverkas även de negativt av en stigande ränta. De har däremot goda förutsättningar för att 
undersöka hur kapitalmarknaden och branschen utvecklar sig. Brealey et al. (2011) menar att 
lån som löper en längre tid är mer känsliga för ränteförändringar än lån med en kortare löptid. 
Det är något Fastighetsbolag A och Ernst Rosén anammar då fastighetsbolagen ser över 
lånestrukturen med räntebindningstider på lånen för att motverka ränterisker.  
 
Betavärde kan enligt Estrada & Vargas (2012) vara av användning för fastighetsbolag genom 
att fånga in stora och oväntade förändringar på marknaden. Det här stärks av Kaiser & 
Clayton (2008) som förklarar att beta är ett mått vilket avser priset på marknadsrisken. Inget 
av de tillfrågade fastighetsbolagen använder betavärde och motsäger därmed författarna. 
Istället upptäcker Ernst Rosén, Fastighetsbolag A och Fastighetsbolag B förändringar på 
marknaden genom andra tillvägagångssätt, vilket inte framgår av Bräcke Gruppen Fastigheter.  
 
	 Fastighetsbolagens marknads- 

och ränterisker Åtgärder för att begränsa riskerna 

Bräcke Gruppen Fastigheter AB	 Stigande fastighetspriser, ökad ränta Iaktta försiktighet, ej investera i befintliga 
fastigheter vid höga fastighetspriser 

Ernst Rosén AB	 Stigande fastighetspriser, ökad ränta 
& kapitalkostnader 

Iaktta försiktighet, ej investera i befintliga 
fastigheter vid höga fastighetspriser, hålla 
sig till principer  

Fastighetsbolag A	 Stigande fastighetspriser Hålla sig till principer, diskutera 
marknaden med experter 

Fastighetsbolag B	 Stigande fastighetspriser, ökad ränta 

Iaktta försiktighet, ej investera i befintliga 
fastigheter vid höga fastighetspriser, vara 
uppdaterad på medias rapporteringar & 
bankernas konjunkturbedömningar 

 

Tabell 5. Sammanfattning över fastighetsbolagens marknads- och ränterisker samt åtgärder 
för dessa. 
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4.2.3 Metoder för att analysera risken	
 

Bräcke Gruppen Fastigheter anger att de använder en slags riskanalys för att identifiera risker 
vid fastighetsinvesteringar. De identifieras bland annat genom besiktningar. Bolaget 
analyserar därefter vad riskerna kan betyda för affären. Scenarioanalys används inte av 
bolaget.  
 
Ernst Rosén använder riskanalyser gällande kvalitén på fastigheten, genom att utföra 
besiktningar och analysera uppkomsten av dessa. Respondent 1 förklarar att bolaget försäkrar 
sig om att de har bra koll på husets fysiska förutsättningar. Är det en nyare fastighet anges att 
det ofta är enklare, medan det vid en äldre fastighet krävs djupare undersökningar. Därefter 
upprättar Ernst Rosén en kalkyl och undersöker fastighetens potential samt drift- och 
utvecklingsmöjligheter.  
 
Fastighetsbolag A formulerar ett flertal ekonomiska antaganden vid en fastighetsinvestering. 
Genom besiktningar och insamlad information utgörs därmed en bakomliggande riskanalys 
vid investeringen. 
 
Fastighetsbolag B utför undersökningar på fastigheten och den aktuella marknaden. 
Informationen diskuteras sedan i bolaget för att de ska känna trygghet vid affären.  
 
Analysering 
 

Som Raftery (1994) förklarar är riskanalys en bra metod för att fatta rationella beslut om 
investeringar. Samtliga intervjuade fastighetsbolag använder någon slags riskanalys för att 
upptäcka och analysera risker vid en fastighetsinvestering. Samtliga bolag identifierar 
riskerna genom bland annat besiktningar. De analyseras sedan för att veta vilken betydelse de 
kan få vid investeringen. Tillvägagångssättet liknar Raftery:s (1994) riskmodell som 
innefattar identifiering, analysering och slutligen respons av risken. Genom att bolagen 
identifierar och analyserar riskerna kan de således, likt Raftery förklarar, exponeras för lägre 
risker och bättre förutsättningar för långsiktig ekonomisk lönsamhet.  
 
Det är inget av fastighetsbolagen som säger sig använda undersökningsmetoden 
scenarioanalys. Enligt Schwartz (1991) används metoden inom flera olika bolag för att 
effektivt hantera risker, därmed motsägs författaren. Schoemaker (1995) beskriver en modell 
av tio steg i syfte att skapa framtidsscenarier. Några av stegen visar likheter gentemot 
bolagens handlingssätt. De fyra första stegen handlar, för fastighetsbolag, om att skapa en 
tidsram, undersöka objektet och marknaden samt vilka osäkerheter som kan påverka bolagets 
beslut. Stegen liknar vad Ernst Rosén, Fastighetsbolag A, Fastighetsbolag B samt till viss del 
vad Bräcke Gruppen Fastigheter beskriver om händelseförloppet inför en 
fastighetsinvestering. Händelsen i sista steget handlar om att återkoppla på den insamlade 
informationen om fastigheten. Det är något som bolagen indirekt anger i intervjuerna då 
bolagen vid fel information, inhämtar ny data.  
 

 Använder någon sorts riskanalys Använder scenarioanalys 
Bräcke Gruppen Fastigheter AB Ja, identifiering & analysering Nej, men delar i analysen 
Ernst Rosén AB Ja, identifiering & analysering Nej, men delar i analysen 
Fastighetsbolag A Ja, identifiering & analysering Nej, men delar i analysen 
Fastighetsbolag B Ja, identifiering & analysering Nej, men delar i analysen 

 

Tabell 6. Sammanfattning över fastighetsbolagens användning av risk- och scenarioanalys. 
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4.2.4 Informationshantering och beslutsfattande	
Bräcke Gruppen Fastigheter insamlar information om fastigheten genom prospekt från 
mäklaren samt genom egna besiktningar. Bolaget nöjer sig oftast med den informationen och 
använder samma tillvägagångssätt inför samtliga fastighetsinvesteringar.  Olsson förklarar att 
de inte enbart räknar på risken, utan vet från tidigare erfarenhet vad en fastighet ungefär 
kommer generera. Sedan kalkylerar de hur värdet kan komma att utvecklas under ett visst 
antal år. Olsson förklarar vidare att erfarenhet och magkänsla väger in starkare i beslutet, än 
ekonomiska beräkningar. Däremot inkluderar fastighetsbolaget beräkningar för att avgöra om 
fastigheten kommer bli lönsam eller inte. Framförallt fokuserar de på fastighetens pris och 
vilka intäkter den kan generera. Vidare förklarar Olsson att Bräcke Gruppen Fastigheter på 
plats undersöker det objekt de är intresserade av. Han anger att det är i den stund magkänslan 
spelar stor roll och redan på plats vet de oftast om fastigheten är av intresse eller inte. 
Fastighetsbolaget sätter ett takpris på fastigheten och överstigs priset är bolaget inte längre 
intresserade.  
 
Ernst Rosén letar information om fastighetsobjekt genom prospekt från mäklare och diverse 
utförda besiktningar. Det kan bland annat vara utredningar om miljö och bullernivå som 
genomförts. Respondent 1 förklarar att bolaget söker vidare information genom att undersöka 
referensobjekt samt priser på dessa. De talar även med mäklare och utför egna besiktningar. 
Vid informationssökandet anger respondenten att det kan vara individuella skillnader på vilka 
förutsättningar som finns, annars fungerar det likadant vid varje investering. Vidare är 
erfarenhet bra att utnyttja, vilket de anger finns gott om inom fastighetsbolaget. Respondent 2 
berättar att det kan finnas en specifik affärsidé eller kunskap om något som kanske inte alla 
andra bolag har. Ett exempel som ges är att fastighetsbolaget vet om en värdehöjande 
förändring som ska ske i ett område. Det leder då till en konkurrensfördel. Respondent 1 
förklarar att Ernst Rosén använder en kombination av ekonomiska beräkningar, magkänsla 
och erfarenhet vid en fastighetsinvestering. Det är få som gör affärer på bolaget utan att ha 
kalkylerat och räknat på fastigheten och riskerna. Vidare förklaras att magkänsla är 
erfarenhet. Respondenten menar att magkänsla inte är något som bara uppstår utan “Har du 
erfarenhet och får en magkänsla ska du ta den på allvar”. Med det här menas att om det är 
något investeraren inte känner sig bekväm med, ska han ta hänsyn till det. Magkänslan är 
nämligen en del i beslutet och ett beslut består aldrig endast utav siffror utan innehåller också 
en förklaring.  
 
Fastighetsbolag A letar information genom prospekt och via satellitkartor för att få en 
uppfattning om fastighetens läge och utseende. Respondenten berättar att “Det är viktigt att 
kunna den marknad fastighetsbolaget investerar i”. De använder mestadels likartade 
tillvägagångssätt för informationssökning inför varje fastighetsobjekt. Respondenten förklarar 
att en affär kan se lönsam ut sett till direktavkastningskravet. Trots det kan investeraren 
exempelvis vara uppvuxen i området och känna att det kommer försämras, vilket är viktigt att 
ta hänsyn till. Respondenten förklarar att “Du måste komma dit för att andas atmosfären och 
göra ditt detektivarbete”. Vidare upplyses att det är viktigt att ha en fingertoppskänsla vid en 
investering. När bolaget bedömer risker använder de ekonomiska beräkningar, magkänsla och 
erfarenhet. Det är en helhet förklarar respondenten. Trots att ekonomin visar på en bra affär, 
kan bolaget utifrån erfarenhet eller enligt magkänsla känna att affären inte är rätt. Affären kan 
vara fel för bolagets framtida verksamhet eller inte passa in där fastighetsbolaget befinner sig 
just nu. Fastighetsbolaget besöker alltid fastigheten samt utför besiktningar innan köp 
genomförs. Därmed uppfångas risken. 
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Fastighetsbolag B anser att det är relativt enkelt att finna information om intressanta 
fastighetsobjekt. Bolaget genomsöker då diverse databaser tillsammans med egna 
besiktningar av fastigheten. Därefter läggs ett bud som bolaget håller fast vid. Vid 
informationssökandet använder de liknande tillvägagångssätt inför varje investering. 
Respondenten förklarar att det är en relativt enkel uträkning då de initialt vet vilka intäkter 
fastigheten ger samtidigt som säljaren lämnar uppgifter om driftskostnader. Med hjälp av 
schablonvärden kan fastighetsbolaget bedöma rimligheten av de lämnade uppgifterna. När de 
sedan bedömer risken använder de ekonomiska beräkningar tillsammans med en viss del 
erfarenhet och magkänsla. Respondenten förklarar att magkänslan är summan av intryck och 
tidigare erfarenheter. 
 
Analysering 
 

Samtliga av de intervjuade fastighetsbolagen är överens om att risker förekommer vid 
fastighetsinvesteringar och att olika investeringar kan resultera i olika värde, likt Diaz (1990) 
skriver. För att få en uppfattning om fastigheten samlar bolagen in information om objektet. 
Ur intervjuerna framgår att samtliga bolag då genomför egna besiktningar. Därefter tar 
bolagen sökandet djupare genom olika tillvägagångssätt. Då bolagen har olika tillgång till 
information, stämmer det överens med vad Hamberg (2001) förklarar om att vissa har bättre 
chanser än andra till att nå bra beslut. Hamberg kallar det här subjektivitet. Det innebär att det 
är viktigt för samtliga intervjuade bolag att granska fastigheterna från olika vinklar. Hamberg 
(2001) nämner att för att vara helt rationella, måste bolagen finna all nödvändig information 
som leder dem till att kunna förutse vad som händer i framtiden. Men som ovan nämnt är det 
svårt för fastighetsbolagen att finna tillräcklig information om objekten, för att endast kunna 
basera investeringen på denna grund. Det är då begränsad rationalitet uppkommer, vilket 
Hamberg (2001) beskriver som ett fenomen där individen har ofullständiga uppgifter och en 
begränsad beslutsförmåga.  
 
Vid en bedömning av risken använder de intervjuade fastighetsbolagen såväl ekonomiska 
beräkningar som erfarenhet och magkänsla. Samtliga bolag anser att det är helheten av de tre 
parametrarna som är viktigast, då de inte enbart kan användas var för sig. En övergripande 
riskhantering, vilken samtliga bolag använder, inkluderar enligt Liebenberg & Hoyt (2003) 
ledningsverktyget ERM. På så sätt fokuserar bolagen på den övergripande risken istället för 
på enskilda händelser. Mikes (2009) beskriver två olika sorters ERM. Den ena benämns 
”ERM genom siffror” och hör ihop med kvantitativ entusiasm. Modellen påminner mycket 
om ovan beskriven teori av Hamberg (2001) då man förlitar sig på robustheten och 
noggrannheten av de riskmodeller som används vid investeringar. Beräkningar ses här som en 
betydande del. Den andra modellen benämns ”Holistiskt ERM” och hör ihop med kvantitativ 
skepsis. Modellen syftar till en helhetssyn och har inte lika stor tillförlitlighet till beräkningar. 
Istället ses siffror som en ekonomisk trend. Mikes teorier motsvarar Hamberg:s (2001) teori 
om att vara begränsat rationell när den ekonomiska beräkningen inkluderas. Det är precis 
detta som framgår ur intervjuerna då fastighetsbolagen kompletterar en utförlig ekonomisk 
beräkning med erfarenheter och magkänsla.  
 
Gallimore et al. (2000) skriver om beteendebeslutsteorin vilken inte är helt rationell och 
påminner om Mikes (2009) & Hamberg:s (2001) teorier som tidigare nämnts. Gallimore et al. 
beskriver att uppfinningsrika idéer och fördomsfulla trender skapas inom teorin, för att 
implementeras i beslutsprocessen. Det författarna vill komma fram till är att investeraren, 
utifrån beteendebeslutsteorin, kan frångå de investeringsmodeller som tidigare använts. 
Teorin påminner om Mikes (2009) kvantitativa skepsis och Hamberg:s (2001) teori om 
begränsad rationalitet. Utifrån respondenternas svar i intervjuerna, framgår att bolagen inte 
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enbart ser till ekonomiska beräkningar. Samtliga fastighetsbolag använder till stor del egna 
erfarenheter i beslutet. Bolagen beskriver även olika idéer om hur erfarenhet och magkänsla 
används tillsammans. Idéerna stödjs av Gallimore et al. (2000) som menar att information 
som erhållits personligen från vänner eller andra kontakter, kan ge stor effekt. Dessa uppgifter 
skiljer således bolagen från de fastighetsbolag som endast använder allmän marknadsdata. 
Gallimore et al. (2000) menar att personer som är säkra på sin förmåga och tidigare har 
förutspått liknande händelser, använder beteendebeslutsteorin. Det går egentligen att applicera 
på samtliga respondenter gällande hur de använder erfarenhet. Som Mikes (2009) och 
Hamberg (2001) tidigare skriver, menar även Gallimore et al. att de flesta investerare som 
använder mer avancerade modeller för att räkna på investeringar, tenderar att vara skeptiska 
till komplexa och rent kvantitativa analyser.  
 
March & Shapira (1987) menar att det genom forskning är bevisat att individens inställning 
till risktagande, sannolikt påverkas av tidigare prestationer av framgångsrikt beslutsfattande. 
Detta visas tydligt genom intervjuerna då bolagen använder sig mycket av tidigare 
erfarenheter. Det kan sammanliknas med att Bräcke Grupper Fastigheter jämför nya objekt 
med äldre lyckade affärer. Eller att Fastighetsbolag A använder nyckeltal från tidigare affärer, 
för att avgöra fastighetens lönsamhet. Hamberg (2001) menar att även investerarens aktuella 
åsikter om hur stor risken är kan påverka investeringsbeslutet. Det påminner om vad 
Gallimore et al. (2000) menar om att den information som erhållits från personliga relationer 
kan ha betydelse. Detta framgår av Ernst Rosén när de talar om betydelsen av information i 
konkurrenssyfte. Fastighetsbolag A anger att trots att en investering verkar lönsam utifrån 
direktavkastningskravet, kan bolaget inneha information om fastigheten som gör att den inte 
passar dem. Det här är precis vad Gallimore et al. förklarar. De menar att direktavkastningen 
kan användas som ett verktyg för att skapa magkänsla och en uppfattning av vad 
investeringen innebär. Direktavkastningen behöver alltså inte verka som en strikt 
beslutsfattande grund. Likt författarna instämmer Lind (2009) i att det är svårt att endast 
klassificera en investering utifrån effektivitetsperspektivet, det är då magkänslan blir viktig. 
Kevin O´Leary gav ett liknande uttalande i en intervju hos ABC News (2014), där han 
förklarar att det största misstag han gjort är att inte lyssna på sin magkänsla. Likt O´Leary 
menar Ernst Rosén att har man erfarenhet och får en magkänsla om affären, ska den tas på 
allvar.  
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5. Slutsatser 
 

I slutsatser redovisas vad vi kommit fram till baserat på analysen i föregående kapitel. 
Tillsammans med egna tankar ges därmed svar på problemformuleringen. Avslutningsvis ges 
förslag till fortsatt forskning baserat på tankar som dykt upp under rapportens gång.  

 
Uppsatsens innehåll har utgått från problemformuleringen “Hur bedömer privata 
fastighetsbolag risker vid investeringar i befintliga bostadsfastigheter och varför bedömer 
bolagen risken som de gör?”.  
 
Empirisk data tyder på att det finns såväl likheter som skillnader, i hur privata fastighetsbolag 
bedömer risken vid investeringar som görs i befintliga bostadsfastigheter. Bolagen använder 
investeringskalkylering, vari direktavkastning inkluderas. Ökade fastighetspriser har visat att 
direktavkastningen på investeringar i befintliga bostadsfastigheter sjunker. Vilket i sin tur 
leder till att risken är densamma, men till en lägre avkastning. Vi kan se en indikation på att 
onoterade privata fastighetsbolag inte är villiga att investera till en högre risk, såvida inte 
tillförlitlig information finns. Informationen bör då visa på att fastigheten kommer generera 
god avkastning. Förutsatt att de onoterade bolagen inte behöver följa högre ställda krav på att 
genomföra en sådan investering, avstår de av den grunden.  
 
Uppsatsen tyder på att de fastighetsbolag som köper fastigheter för fortsatt förvaltning inte 
anser att nuvärdesmetoden är nödvändig. Det för att fastighetsbolag som använder 
nuvärdesmetoden, gör det för att räkna på en framtida värdeökning vid investeringen. 
Metoden behövs således när bolaget köper en fastighet för att sedan sälja den med vinst utan 
längre förvaltning. Genom användning av kalkylränta har det visat sig att fastighetsbolag får 
insikt i hur ekonomiska förhållanden, fastighetens läge och marknadsposition fungerar. Detta 
är användbart för bedömningen av kalkylresultatet. Ytterligare en användbar metod för att få 
en översikt över fastigheten, har visat sig vara ortsprismetoden. I göteborgsområdet är 
bostadsbeståndet högt vilket underlättar användandet av metoden. Vi kan dra slutsatsen att 
privata fastighetsbolag upprättar en kalkyl för att bedöma om en fastighet är värd att investera 
i eller inte. Kalkylen är nödvändig för att granska vilka risker som kan medkomma vid 
investeringen.  
 
I empirisk data framgår det att privata fastighetsbolag överlag utför grundliga besiktningar av 
fastigheter. De tekniska risker som framkommer vävs sedan in i kalkylen. Det gör att 
fastighetsbolag upptäcker vilka för- och nackdelar riskerna kan leda till vid en möjlig affär. 
De empiriska beläggen tillsammans med teoretiska studier, tyder på att fastighetens 
utvecklingsmöjligheter utgör en betydande roll vid investeringen. Fastighetsbolagen vänder 
då de tekniska riskerna till något positivt i form av förädlingsmöjligheter. Studien visar att 
risken för vakanser inte är något hot för de fastighetsbolag som ingick i undersökningen, 
vilket beror på rådande bostadsbrist. I Göteborg är befolkningsmängden hög och eftersom 
vakansgraden styrs av utbud och efterfrågan, förekommer endast få eller inga vakanser av den 
grunden. Vi kan därmed dra slutsatsen att privata fastighetsbolag inte enbart uppfattar 
fastighetens tekniska risker som negativa. Genom att genomföra värdehöjande renoveringar 
på en befintlig fastighet som innefattar tekniska risker, kan bolagen minska risken samtidigt 
som hyran höjs. Nyrenoverade lägenheter lockar samtidigt fler hyresgäster.  
 
Studien visar att privata fastighetsbolag anser att fastighetens läge är en av de viktigaste 
aspekterna att ta hänsyn till. Det gör att fastighetsbolag väljer att investera i områden de anser 
som attraktiva. Bolagen väljer också att investera i, eller nära befintliga bestånd, vilket leder 
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till trygghet vid investeringen. I empiriska belägg framgår det att privata fastighetsbolag 
kontrakterar goda hyresbetalare genom kreditupplysningar och referenser. Vi kan dra 
slutsatsen att fastighetsbolagen väljer att investera i attraktiva områden, på grund av att 
bolagen är vinstdrivande. Eftersom bolagen är privata kan de själva välja att investera i 
sådana områden som genererar stor lönsamhet.  
 
En viktig del vid investeringen behandlar finansieringen av köpet. Empirin tyder på att privata 
fastighetsbolag vanligen finansierar investeringens största del genom banklån. Resterande del 
tas från eget kapital. Undantag har visat sig finnas genom omvänd fördelning samt annorlunda 
belåningsmedel. Genom användning av externfinansiering förekommer finansiella risker, 
vilket fastighetsbolag är väl medvetna om. Två vanligt förekommande risker är enligt 
empiriska belägg marknadsrisk och ränterisk. Riskerna kan uppkomma hastigt vilket gör dem 
svårundvikliga. Vi kan se en antydan på att de risker fastighetsbolag anser åstadkomma stor 
påverkan är stigande fastighetspriser och eventuella ränteökningar. Riskerna har enligt 
empiriska studier bidragit till att privata fastighetsbolag inte investerar lika mycket i 
bostadsfastigheter nu, som vid lägre fastighetspriser. Undantaget från studien är de stora 
onoterade privata fastighetsbolag, vilka har högre krav beträffande kontinuerliga 
fastighetsinvesteringar. När marknaden drastiskt förändras håller privata fastighetsbolag sig 
ständigt uppdaterade om marknaden, vilket framgår av Ernst Rosén, Fastighetsbolag A och 
Fastighetsbolag B.   
 
Genom undersökningen har vi konstaterat att det finns ett flertal risker som påverkar 
fastighetsbolag vid investeringar. De empiriska beläggen tyder på att privata fastighetsbolag 
använder riskanalyser för att upptäcka och analysera risker. Således upptäcks riskernas 
betydelse och rationella beslut om investeringar kan fattas. Studien visar att scenarioanalys 
inte är vanligt förekommande för fastighetsbolag. Vi kan däremot se likheter mellan hur ett 
fastighetsbolag förutser och förebygger händelser inför en fastighetsinvestering, och 
modellens delprocesser.  
 
Studien visar att privata fastighetsbolag insamlar information vid upprättandet av kalkyler. 
Det görs för att finna och begränsa risker.  Den mest förekommande informationsinsamlingen 
är prospekt, information från mäklare och besiktningar. Privata fastighetsbolag har olika 
tillvägagångssätt vid informationssökning och har även skilda behov av information. Brist på 
information kan påverka bolagens chanser att genomföra en bra investering. Empiriska studier 
visar att privata fastighetsbolag inte är helt rationella i sitt beslutstagande utan istället 
begränsat rationella. Det vi kom fram till i studien var att fastighetsbolagen sålunda inte 
enbart använder ekonomiska beräkningar vid investeringsbeslut. De arbetar snarare i en form 
av kvantitativt skepsis där erfarenhet och magkänsla vävs in i beslutet. De intervjuade 
fastighetsbolagen anser att det är en helhet i form av ekonomiska beräkningar, erfarenhet och 
magkänsla som avgör hur en fastighetsinvestering bedöms. Vi kan se det som en indikation på 
att det är nämnda delar som tillsammans utgör beslutsgrundandet för en investering. En 
sammanfattning av studiens viktigaste slutsatser presenteras i tabell 7 nedan.  
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Hur Varför 

Använder investeringskalkylering Värdera om fastigheten är lönsam i förhållande 
till riskerna 

Undersöker utvecklingsmöjligheter i fastigheten Vänder tekniska risker till något positivt i form 
av förädlingsmöjligheter 

Undersöker områden för att finna bra bostadslägen Lockar hyresgäster och minskar därmed risken 
för vakanser 

Finansierar största delen av investeringen med 
externa medel och iakttar försiktighet vid 
investeringar 

Är medvetna om finansiella risker och 
bedömer ökade fastighetspriser och eventuella 
stigande räntor som viktiga marknads- och 
ränterisker 

Samlar information om objekt genom mäklarens 
prospekt och information samt utförliga besiktningar 

För att finna och begränsa risker. Används för 
grundläggande beslut om investeringen 

Är begränsat rationella genom begränsad tillgång till 
information. Inkluderar kvantitativ skepsis genom 
att väga in erfarenhet och magkänsla i 
investeringsbeslutet 

Fastighetsbolag har olika tillgång till 
information. Investeringsbeslut grundas på 
helheten av ekonomiska beräkningar, 
erfarenhet och magkänsla 

 

Tabell 7. Studiens viktigaste slutsatser. 
 
Sammanfattningsvis tyder de mest betydelsefulla resultaten från studien på att privata 
fastighetsbolag bedömer risken genom ekonomiska beräkningar och tidigare erfarenheter. 
Fastighetsbolagen har därmed ålagt sig att lyssna på magkänslan vid investeringsbeslutet. Det 
genomlysande sättet att bedöma risker visas utifrån studien vara att arbeta utifrån en 
begränsad tillgång till information och därmed kvantitativ skepsis. Genom inkludering av 
erfarenhet och magkänsla i beslutet, blir fastighetsbolagen begränsat rationella. 
Arbetsmetoden verkar ge fastighetsbolagen en helhetsbild av vilka fastigheter de vill investera 
i. Genom att använda samtliga delar utgör privata fastighetsbolag en grundlig bedömning av 
riskerna vid en investering av en befintlig bostadsfastighet.   
 

5.1 Slutdiskussion 

Studien ger en djup förståelse om privata onoterade fastighetsbolag. Resultaten kan bidra till 
nyttig kunskap för studenter såväl som för andra individer som är intresserade av hur privata 
fastighetsbolag bedömer risker vid förvärv i befintliga bostadsfastigheter. Genom en 
redogörelse av varför fastighetsbolagen bedömer risker som de gör, kan kunskapen även vara 
till nytta för privata fastighetsbolag i form av inspiration.  
 
Vi anser att uppsatsen har lett fram till rimliga och relevanta slutsatser. Av de slutsatser vi 
kommit fram till kan vissa möjligtvis anses något självklara, men vi menar trots det att 
samtliga är värda att nämnas. Genom intervjuer med ett mycket litet, två medelstora och ett 
stort fastighetsbolag har uppsatsen präglats av ett brett synsätt på investeringar. Vi är 
medvetna om att det minsta bolaget skiljer sig från de andra bolagen i olika avseenden. Det 
största bolaget ägs av en pensionsfond och av den anledningen berörs bolaget av högre 
uppsatta direktiv till skillnad från övriga bolag i studien. I våra slutsatser anser vi resultaten 
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vara applicerbara på merparten av de onoterade privata fastighetsbolag som verkar på 
marknaden. På grund av vår avgränsning till fastighetsbolag i Göteborg, kan resultaten inte 
direkt appliceras på samtliga städer i Sverige. Applikationer kan däremot göras på städer som 
liknar Göteborg avseende befolkningsmängd och attraktivitet.   
 

5.2 Förslag till fortsatt forskning 

Genom den utförda undersökningen har ett flertal frågor aktualiserats som kräver vidare 
forskning. På fastighetsmarknaden finns flera sorters fastighetsbolag vilka investerar i 
fastigheter av olika anledningar. Då vår uppsats har begränsats till privata onoterade 
fastighetsbolag, finner vi ett intresse av att se om det skiljer sig mellan andra bolagsformer. 
Det hade därför varit intressant att studera hur andra bolagsformer likt noterade privata 
fastighetsbolag och kommunala fastighetsbolag bedömer risker vid investeringar. Detta för att 
kunna jämföra bolagen med varandra avseende dess likheter och skillnader. Det skulle även 
vara intressant att undersöka effekterna av hur bolagen påverkas av yttre faktorer gentemot 
vilka beslut som tas inom bolaget utan yttre påverkan.  
 
Ytterligare ett förslag till fortsatt forskning är att öka antalet respondenter för att på så sätt få 
flera skillnader och likheter vid bolagens bedömning av risker. Detta skulle öka substansen i 
studiens slutsatser. En omfattande studie med slumpvist valda respondenter från olika slags 
fastighetsbolag skulle bidra till en mer definitiv bevisning av resultatet.   
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Bilagor 
Bilaga 1. Formelblad 

Nuvärde:	
CF / ((1+r)t) 
 
CF= Kassaflödet (inbetalningsöverskottet) 
r= Kalkylränta 
t= Kalkylperiod 
 
Beräkning enligt Yard (2001). 
 
 
	
Direktavkastning:	
Direktavkastning= Fastighetens driftnetto / fastighetens marknadsvärde  
 
Varav:  
Driftnetto= Hyresintäkter, drift- och underhållskostnader   
Marknadsvärde= Det pris som är mest sannolikt vid en försäljning på den öppna marknaden  
 
Beräkning enligt Lind (2004).  
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Bilaga 2. Intervjuguide 1 

Intervjuguide för Bräcke Gruppen Fastigheter AB och Fastighetsbolag A.  
	
Namn:   Företag:  Befattning:  
 
Inledande frågor 

1. Är det okej att vi spelar in intervjun för att säkerhetsställa de svar vi får?  
2. Får vi nämna ditt namn i uppsatsen eller vill du vara anonym? Får vi nämna 

fastighetsbolagets namn? 
3. Hur länge har du arbetat på företaget? Hur länge i den befattning du har nu? 
4. Hur många bostadsfastigheter äger och förvaltar fastighetsbolaget? (I Göteborg och 

samtliga) 

Övergripande frågor 
1. Hur finansierar ni era investeringar (köp) i befintliga bostadsfastigheter och varför?  
2. Förekommer det risker när ni investerar i befintliga bostadsfastigheter? Vilka i så fall? 
3. Vilka av riskerna anser ni oftast förekommer vid investeringar i befintliga 

bostadsfastigheter?  
4. Använder ni er av någon form av analys för att upptäcka risker? (Såsom exempelvis 

riskanalys eller scenarioanalys).  
5. Har de stigande priserna på fastighetsmarknaden påverkat er riskhantering? På vilket 

sätt i så fall?  
6. Har de ökade fastighetspriserna påverkat bolagets direktavkastning?  
7. Hur ser ni på dagens räntor vid banklån? 
8. Hur tror ni fastighetsbolaget kommer påverkas av de framtida räntorna? 

 
Metoder för att räkna på risken  

1. Anser ni att ert fastighetsbolag är känsliga för ränteförändringar och hur hanterar ni 
risken med ränteförändringar?  

2. Använder ni er av någon specifik metod eller teori när ni räknar på riskerna vid en 
fastighetsinvestering? 

3. Använder ni eller känner till följande metoder vid investeringskalkylering (vi nämner 
endast de som inte har nämnts tidigare i intervjun): nuvärdesmetoden, kalkylränta, 
direktavkastning och driftnetto samt ortsprismetoden?  

4. Hur begränsar ni era risker? Varför? 
 

Andra metoder än att räkna på risken  
1. Använder ni er av några andra tillvägagångssätt än att räkna på risken vid en 

riskanalys inför en fastighetsinvestering? Vilka i så fall? 
2. När ni tittar på risken av att genomföra en fastighetsinvestering, låter ni den mänskliga 

faktorn, “magkänslan” och tidigare erfarenhet ingå i beslutet? Eller håller ni er strikt 
till ekonomiska beräkningar? 

 
Avslutande frågor 

1. Vill ni ge något exempel på hur hanteringen av risker har gått till vid 
investeringsprocessen för en bostadsfastighet? Från idé till köp.  

2. Är det okej att vi kontaktar dig igen om det uppkommer fler frågor eller andra 
oklarheter?  
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Bilaga 3. Intervjuguide 2 

Intervjuguide för Fastighetsbolag B och Ernst Rosén AB. 
	
Namn:   Företag:  Befattning:  
	
Inledande frågor 

1. Är det okej att vi spelar in intervjun för att säkerhetsställa de svar vi får? 
2. Får vi nämna ditt namn i uppsatsen eller vill du vara anonym? Får vi nämna 

fastighetsbolagets namn? 
3. Hur länge har du arbetat på företaget? Hur länge i den befattning du har nu? 
4. Hur många bostadsfastigheter äger och förvaltar fastighetsbolaget? (I Göteborg och 

samtliga) 
5. Hur många bostadsfastigheter har ni köpt under de senaste två åren? 

 
Övergripande frågor 

1. Hur finansierar ni era investeringar (köp) i befintliga bostadsfastigheter och varför? 
2. Förekommer det risker när ni investerar i befintliga bostadsfastigheter? Vilka i så fall? 

Vilka är vanligast? 
 
Investeringskalkylering vid fastighetsinvesteringar 

1. Beskriv hur ni beräknar värdet på en investering när ni är intresserade av att köpa en 
fastighet? 

2. Använder ni eller känner till följande metoder vid investeringskalkylering: 
nuvärdesmetoden, kalkylränta, direktavkastning och driftnetto samt ortsprismetoden?  

3. Har de ökade fastighetspriserna påverkat bolagets direktavkastning? (Om bolaget 
använder sig av direktavkastning). 

 
Risker vid fastighetsinvesteringar  

1. Beskriv hur ni försöker fånga risken vid en fastighetsinvestering?  
2. Vilka ekonomiska förändringar skulle påverka er vid en investering? 
3. Hur gör ni för att undvika hyresförluster?  
4. Hur bedömer ni riskerna beroende på fastighetens ålder och skick? 
5. Har de stigande priserna på fastighetsmarknaden påverkat er riskhantering? På vilket 

sätt i så fall?  
6. Hur ser ni på dagens räntor vid banklån? Tar ni hänsyn till räntan vid investeringar? 
7. Hur gör ni för att upptäcka stora och oväntade förändringar på marknaden? Använder 

ni er något av måttet Betavärde?   
8. Hur begränsar ni era risker? Varför? 

 
Metoder för att analysera risken 

1. Använder ni er av någon form av analys för att upptäcka risker? (Såsom exempelvis 
riskanalys eller scenarioanalys?).  

 
Informationshantering och beslutsfattande 

1. Beskriv hur ni letar information om ett fastighetsobjekt. När slutar ni leta efter 
information? 

2. Använder ni er av samma tillvägagångssätt vid informationssökning för varje 
fastighetsobjekt eller skiljer det sig? Varför? 
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3. När ni tittar på risken av att genomföra en fastighetsinvestering, låter ni den mänskliga 
faktorn, “magkänslan” och tidigare erfarenhet ingå i beslutet? Eller håller ni er till 
ekonomiska beräkningar? 

  
Avslutande frågor 

1. Vill ni ge något exempel på hur hanteringen av risker har gått till vid 
investeringsprocessen för en bostadsfastighet? Från idé till köp.  

2. Är det okej att vi kontaktar dig igen om det uppkommer fler frågor eller andra 
oklarheter?  
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