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Beslutsfattande innebär valet mellan två eller flera handlingsalternativ. Den som fattar beslut 
måste överväga fördelar och nackdelar med de olika handlingsalternativen som beslutsfattare 
ställs inför. Vid förvärv av hyresfastigheter ställs det stora krav på beslutsfattare eftersom det är 
en väldigt stor investering och det är många faktorer som påverkar beslutet. Problemet i 
beslutsfattandet beror dels på att det ställer stora krav på kunskap inom en rad olika aspekter. Det 
krävs kunskap inom bland annat marknaden på makronivå, fastighetsmarknaden och 
hyresfastigheters tekniska egenskaper. 

Tidigare studier inom beslutsfattande har delats in i två sidor, den normativa och den deskriptiva 
(French, 2001). Den normativa beslutsteorin beskriver enligt French (2001) hur beslut borde 
fattas och den deskriptiva beslutsteorin beskriver hur beslut faktiskt fattas (Simon, 1979). Utifrån 
den normativa beslutsteorin baserar beslutsfattare beslut på rationella beslutsunderlag för att 
nyttomaximera. Däremot tillåter den deskriptiva beslutsteorin att beslutsfattare inte alltid agerar 
fullt rationellt. Simon (1979) argumenterar om att beslutsfattares möjligheter att fatta rationella 
beslut begränsas eftersom beslutsfattare omvandlar ohanterbara beslutsproblem till hanterbara. 
Detta genom att beslutsfattare begränsar sökandet av alternativ och således letar efter ett 
tillfredsställande val istället för det optimala valet. Khatri & Ng (2000) genomförde en studie där 
det framkom att det intuitiva samspelet påverkar beslutsfattares beslut. Harung (1993) utförde en 
studie som indikerar att beslutsfattare litar mer på deras erfarenhet desto mer erfarenhet de 
har.  Det är dessa påverkande faktorer av beslutsfattandet som inte har undersökts i någon större 
grad vid förvärv av hyresfastigheter som denna studie bland annat syftar till att undersöka.  

Syftet med denna studie är att undersöka vad beslutsfattare på privata fastighetsbolag baserar 
beslut på vid förvärv av hyresfastigheter samt skapa förståelse för vad besluten påverkas av.  

I denna studie har en deduktiv ansats valts vilket innebär att en teoretisk referensram har byggts 
upp av sekundärdata för att utgöra grunden till insamlingen av primärdata. Sekundärdatan utgörs 
av vetenskapliga artiklar, litteratur och andra källor som varit relevanta för studien. Vid 
utformningen av studiens intervjuguide utgick vi från studiens problemformulering och syfte. 
Genom att utgå från studiens teoretiska referensram och analysmodell kunde vi säkerställa att alla 
aspekter av vår problemformulering besvarades av respondenterna. Vid insamlingen av 
primärdata utfördes semistrukturerade intervjuer då det möjliggör en öppenhet och flexibilitet 
med utrymme för följdfrågor för att vidare fånga upp olika aspekter och nyansskillnader. 

Studien visar att beslutsfattare använder sig av fastställda kriterier som beslut baseras på vid 
förvärv av hyresfastigheter. För att kunna bedöma om en hyresfastighet uppfyller 
beslutskriterierna utförs fastighetsanalyser. Besluten påverkas av det intuitiva sambandet mellan 
erfarenhet, bedömningsförmåga och magkänsla. Studien visar att ju mer erfarenhet beslutsfattare 
har desto mer litar de på sin magkänsla. Denna magkänsla har visat sig ha en betydande roll vid 
förvärv av hyresfastigheter. 
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1 INLEDNING 

I detta kapitel ges en övergripande bild över problemets bakgrund, aktualitet och tidigare studier i ämnet 
presenteras. Vidare kommer en diskussion föras kring problemet, för att slutligen mynna ut i en 

problemformulering. Studiens syfte presenteras även i detta kapitel. 

1.1 Problembakgrund	
Beslutsfattande innebär valet mellan två eller flera handlingsalternativ. Den som fattar beslut 
måste överväga fördelarna mot nackdelar mellan de olika handlingsalternativen som beslutsfattare 
ställs inför. Detta kan för beslutsfattare innebära att de ställs inför beslutet om vilken 
hyresfastighet som skall förvärvas eller att besluta om att avstå från att förvärva. I denna studie 
behandlas beslutsfattande vid förvärv av bostadshyresfastigheter. I fortsättningen benämns 
bostadshyresfastigheter som hyresfastigheter för att underlätta för läsaren. 

Fastighetsförvärv är en väldigt stor investering som ställer stora krav på den eller de som ska fatta 
beslutet. Enligt Investeringstipset (u.å) gäller det att beslutsfattare vet vad de gör, de menar på att 
beslutsfattare ska bestämma en risknivå, detta för att kunna avgöra vilken typ av fastighet som är 
passande att investera i. Investeringsmål ska sättas för att beslutsfattaren ska ha en uppfattning av 
vad som ska uppnås med investeringen. Inse att varje objekt är unikt och att beslutsfattare ska 
våga gå mot strömmen. Att fatta beslut vid förvärv av hyresfastigheter är i sig ett problem då 
investeringen innefattar stora belopp som på lång sikt ska ge avkastning och många faktorer 
påverkar beslutet. Problemet i beslutsfattandet beror dels på att det ställer stora krav på kunskap 
inom en rad olika aspekter. Det krävs kunskap inom bland annat marknaden på makronivå, 
fastighetsmarknaden och hyresfastigheters tekniska egenskaper. Beslutsfattandet påverkas även av 
hur den som fattar beslutet tänker och resonerar kring osäkerheten i de uppgifter som 
beslutsunderlaget utgörs av. Påverkande faktorer som kan vara osäkra är bland annat ränteläget, 
som har en stor betydelse för hyresfastigheters lönsamhet. Ortens attraktivitet och geografiska 
samt ekonomiska förutsättningar är även de faktorer som kan påverka beslutet. I många 
branscher såsom till exempel byggbranschen eller produktionsbranschen är intäkterna en 
osäkerhet som kan variera både upp och ner. För fastighetsbolag som äger hyresfastigheter utgörs 
intäkterna av den hyra som hyresgästerna betalar och eftersom man vanligtvis bor i en lägenhet 
en längre tid hålls intäkterna på en relativt stabil nivå, förutsatt att de som hyr kan betala.  

Hyresfastigheters värde utgörs till stor del av hyresintäkternas storlek vilket gör att värdet 
begränsas av den hyra som fastighetsbolaget kan ta ut (Whitling, 2005). Storleken på den hyra 
fastighetsägaren kan ta begränsades i och med den bruksvärdesprincip som först introducerades 
1969 och som fortfarande råder på hyresmarknaden. Detta kan göra att de incitament som 
fastighetsbolag i Sverige har till att renovera och utveckla fastighetsbeståndet begränsas eftersom 
möjligheterna att förädla hyran begränsas. Denna begränsning av möjligheterna att förädla hyrans 
storlek, bör således begränsa ökningen av marknadsvärdet. Detta samband går dock inte att utläsa 
eftersom priserna på hyresfastigheter fortsätter att stiga i många kommuner i Sverige. Enligt 
Statistiska centralbyrån (2016) steg priserna på hyresfastigheter mellan 2014 och 2015 med 9 
procent. Detta borde således leda till att marknadens avkastningskrav sänks men trots detta 
verkar det inte finnas något minskat intresse för hyrefastigheter eftersom antalet transaktioner av 
hyresfastigheter har ökat med 16 procent mellan 2014 och 2015 (Statistiska centralbyrån, 2016). 
Eftersom de löpande intäkterna av en hyresfastighet utgörs av den hyra som hyresgästerna betalar 
förutsätter detta att bostäderna är uthyrda och inte står tomma. Att bostäderna är uthyrda är dock 
inte alltid en självklarhet. Däremot gör den nu rådande bostadsbristen som berör majoriteten av 
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Sveriges kommuner att trycket på bostadsmarknaden är mycket hög och detta innebär därför en 
ökad säkerhet för fastighetsbolagen då vakansgraden generellt sett är mycket låg. Detta är bara 
några av alla faktorer som beslutsfattare på fastighetsbolag måste ta hänsyn till vid förvärv av 
hyresfastigheter och som påverkar besluten. 
 

1.2 Problemdiskussion		
Tidigare studier inom beslutsfattande har delats in i två sidor, den normativa och den deskriptiva 
(French, 2001). Den normativa beslutsteorin beskriver hur beslut borde fattas (French, 2001) och 
den deskriptiva beslutsteorin beskriver hur beslut faktiskt fattas (Simon, 1979). Utifrån den 
normativa beslutsteorin baserar beslutsfattare beslut på rationella beslutsunderlag för att finna det 
optimala alternativet och på så sätt nyttomaximera. Enligt den normativa beslutsteorin ska därför 
företag beakta alla alternativ och alla konsekvenser för att kunna hushålla sina resurser på det 
optimala sättet.  För att underlätta att fatta optimala beslut har Roberts & Henneberry (2007) 
utvecklat en normativ beslutsmodell i tio steg som beskriver hur beslutsfattare inom 
fastighetsbranschen bör agera för att kunna fatta rationella beslut. 
 
Den deskriptiva beslutsteorin tillåter däremot att beslutsfattare inte alltid agerar fullt rationellt. 
Den deskriptiva beslutsteorin menar att beslutsfattares egna preferenser kan ha en inverkan i 
beslutprocessen och därav kan beslut vara mer tillfredsställande än nyttomaximerande (Brunes, 
2005). Andra faktorer som påverkar beslutsfattandet enligt en jämförande studie mellan IT-
branschen och banksektorn av Khatri & Ng (2000) är det intuitiva samspelet som består av 
beslutsfattares tidigare erfarenheter, bedömningsförmåga och magkänsla. Vidare har Harung 
(1993) utfört en studie som indikerar på att beslutsfattare litar mer på deras erfarenhet desto mer 
erfarenhet beslutsfattare har. Det är dessa påverkande delar av beslutsfattandet som inte har 
undersökts i någon större grad vid förvärv av hyresfastigheter, som denna studie bland annat 
syftar på att undersöka. 
 
Likt Brunes (2005) diskuterar Simon (1979) om beslutsfattares möjligheter att fatta rationella 
beslut begränsas eftersom beslutsfattare omvandlar ohanterbara beslutsproblem till hanterbara. 
Detta genom att beslutsfattare begränsar sökandet av alternativ och således letar efter 
tillfredsställande val istället för optimala val. En ytterligare anledning till att möjligheterna att fatta 
rationella beslut begränsas är att beslutsfattare delar upp abstrakta mål till mer påtagliga mål som 
går att observera och mäta. Även March (1994) diskuterar att beslutsfattare inte alltid räknar ut 
det bästa möjliga alternativet utan istället söker de efter ett alternativ som är tillräckligt bra. Detta 
gör att alla tillgängliga alternativ inte beaktas och därav inte alla potentiella konsekvenser. 
 
Beslutsfattande inom fastighetsförvärv har i olika sammanhang undersökts på kandidatnivå i 
Sverige. Lenne & Skantz (2012) har utfört en studie för att undersöka vilka kriterier som 
förekommer, vilken information som beaktas och vilka modeller som används vid förvärv av 
kontorsfastigheter. Wejdmark & Brunius (2010) har i sin studie undersökt vilken information 
som investerare använder sig av vid förvärv och jämfört hur beslutsprocessen ser ut vid förvärv 
av kommersiella fastigheter mellan traditionella och institutionella fastighetsinvesterare. Vad vi 
kan se har beslutsfattande vid förvärv av hyresfastigheter inte tidigare undersökts och det är på 
grund av detta vi tror att denna studie kommer att bidra med ny information inom området. 

1.3 Problemformulering	
Vad baserar fastighetsbolag sina beslut på vid förvärv av hyresfastigheter? 
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1.4 Syfte	
Syftet med denna studie är att undersöka vad beslutsfattare på privata fastighetsbolag baserar 
beslut på vid förvärv av hyresfastigheter samt skapa förståelse för vad besluten påverkas av. 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 
 

För att skapa en förståelse för hur beslut fattas och vad beslut vid fastighetsförvärv grundar sig i krävs det en 
djupare insikt i bakomliggande faktorer vid beslutsfattande.  I detta kapitel kommer därför teorier kring 

beslutsfattande presenteras samt hur information om hyresfastigheter införskaffas och analyseras. 
 

2.1 Investeringsstrategi	 	 	 	 	
Den grundläggande problematiken inom investeringsteori är förhållandet mellan risk och 
avkastning och hur detta skall hanteras. År 1952 utvecklade Markowitz en investeringsmodell 
som beskriver hur investeringar av olika slags tillgångar kan minimera en portföljs totala risk vid 
en given nivå av avkastning eller optimera portföljens avkastning vid en given risknivå.  Den 
totala risken för en portfölj består utav två delar, den specifika risken för en tillgång, även kallad 
den osystematiska risken och marknadsrisken, även kallad systematiska risken. Den del av den 
totala risken som går att reducera genom att investera i olika tillgångsslag är den osystematiska 
risken (Brealy, Myers & Allen, 2010). 
 
2.1.1 Fastighetsdiversifiering	
Flertalet forskare visar på att diversifieringsfördelar kan uppnås även inom samma tillgångsslag 
men där tillgångarna har olika förutsättningar (Eichholtz, Hoesli, MacGregor & Nanthakumaran, 
1995; Mueller & Ziering, 1992). Fastighetsbolag kan diversifiera sitt fastighetsbestånd genom att 
investera i olika fastighetsslag och fastigheter med olika geografiska förutsättningar. Ett 
fastighetsbolag kan således reducera fastighetsbeståndets totala risk genom att investera i 
fastigheter som har olika attribut eller geografiska förutsättningar (Eichholtz et al., 1995). Att 
diversifiera fastighetsbeståndet via fastighetstyp innebär att investera i fastigheter som har olika 
egenskaper och användningsområde så som lokal, bostad och kontor. Genom att diversifiera 
fastighetsbeståndet på detta vis påverkas således avkastning av de olika branschernas ekonomiska 
faktorer beroende på fastighetstypen (Eichholtz et al., 1995) 
 
En studie utförd av Mueller & Ziering (1992) visar att en sådan ekonomisk diversifiering av 
fastighetsbestånd kan vara en mer effektiv diversifieringsstrategi jämfört med att diversifiera 
utifrån geografiska förutsättningar. Detta på grund av att avkastningen på fastigheter med olika 
användningsområden till stor del påverkas av respektive branschers ekonomiska förutsättningar 
och beroende på fastighetens användningsområde påverkas avkastningen därför av olika 
ekonomiska faktorer (Mueller & Ziering, 1992).  
 
2.1.2 Ortsanalys	
Enligt Eichholtz et al. (1995) kan ett fastighetsbolag diversifiera sina tillgångar genom att 
investera i fastigheter av olika fastighetsslag eller i fastigheter på olika orter för att på så sätt 
minska beståndets risk. För att ta reda på en orts förutsättningar kan ortsanalyser ge 
fastighetsbolaget en bild över ortens geografiska och ekonomiska förutsättningar. Ortsanalyser 
ska även skapa en bild om ortens framtida utveckling- och tillväxtsmöjligheter (Lind & Persson, 
2015).  
 
Hur en ortsanalys utformas kan variera mycket beroende på att analysens syfte kan variera 
beroende på om fastighetsbolaget vill analysera en del av en kommun, stadsdel eller region. Enligt 
Lind & Persson (2015) är de faktorer som har störst inverkan i analysen läge, befolkning, 
näringsliv och ekonomin i analysområdet. Andra faktorer som även har en påverkan på analysen 
är infrastruktur, kommunikationer och utbildnings- och servicekvalitet. Dessa faktorer har en 
påverkan då de har en inverkan på ortens utvecklingsmöjligheter. Åldersfördelning, förändring 
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och utbildnings- och inkomstnivå i orten spelar även roll, likväl som ortens 
sysselsysselsättningsgrad och nivå av arbetslöshet. Dessa är de näringsutvecklings- och 
befolkningsavgörande faktorerna som kommer att spegla bilden av ortens framtida 
hyressättningsnivåer, vakansgrader och prisutveckling för fastigheter i orten (Lind & Persson, 
2015).  
 
Då ortens prisutveckling är av intresse för att kunna utföra en uttömmande ortsanalys kan 
fastighetsregistret vara till nytta. Genom användning av fastighetsprisregistret kan beslutsfattare 
inhämta information om köpeskilling, köpdatum, samt köpare och säljare. Utöver överlåtelse vid 
köp kan fastighetsregistret tillhandahålla information om överlåtelsen har skett via arv, byte eller 
om det varit en gåva. Då fastighetsregistret är rikstäckande och innefattar information om alla 
typer av fastigheter kan det vara till hjälp för fastighetsbolag som skall investera på en ny ort 
(Lantmäteriet, u.å.).  
 
Totalt sett finns det alltså tre olika påverkande faktorer; geografiska, demografiska och 
näringslivsfaktorer. Parametrar såsom tjänstesektorns struktur, basindustrier och högteknologiska 
företag har en stor inverkan på ortens förväntade utveckling. Antalet företag och dess storlek är 
även essentiella för utvecklingen. Ortens anslutning till riksvägar, järnvägar och andra 
geografiska- och elektroniska kommunikations nätverk har även en stor inverkan på ortsanalysen 
(Lind & Persson, 2015). Information om dessa förändringar går att finna i ortens detaljplan. 
Detaljplanen reglerar bland annat hur användning av mark och vatten i ett område skall se ut 
(Boverket, 2016). Detta gör att det kan vara aktuellt att undersöka om det finns planer på att 
förändra detaljplanen för analysområdet vilket kan komma att förändra förutsättningarna på den 
orten som fastighetsbolaget har som analysområde.  
 
2.1.3 Fastighetsmarknadsanalys	
Enligt Lind & Persson (2015) kan fastighetsmarknadsanalyser likt ortsanalyser variera beroende 
på analysens omfattning och syfte samt vad det är för typ av fastighet som ska analyseras. 
Generellt sett syftar fastighetsmarknadsanalyser till att ta reda på grundläggande marknadsdata 
såsom prisbilden för fastigheter, direktavkastning, marknadens aktörer och 
förvaltningsinformation såsom hyror, drift- och underhållskostnader och vakansnivåer. Denna 
data ska sedan jämföras med den enskilda fastigheten för att ta reda på dess position i relation till 
andra jämförelsebara fastigheter på marknaden. Detta förutsätter således att den insamlade 
informationen är relevant för att kunna appliceras och jämföras med det enskilda 
investeringsobjektet (Lind & Persson, 2015) 
 
Eftersom varje fastighet är unik innebär detta att informationen om fastighetsmarknaden inte 
alltid är relevant för en enskild fastighet vilket försvårar användandet av analysen. 
Redovisningsprinciper och redovisningssystem skiljer sig bland olika fastighetsbolag vilket gör att 
nyckeltal bör granskas noggrant. Därför kan det vara bra om det finns utrymme för korrektion av 
eventuella avvikelser och speciella förhållanden som gör att informationen inte direkt kan 
appliceras (Lind & Persson, 2015). På grund av avvikelser och skillnader som förekommer mellan 
fastigheter måste även den specifika fastigheten som ett fastighetsbolag är intresserad av 
analyseras.  
 

2.2 Fastighetsanalys	
Fastighetsanalyser baseras dels på att en fysisk besiktning utförs och dels en granskning av 
fastighetens ekonomiska redovisning (Lind & Persson, 2015). Denna analys syftar till att 
utvärdera fastighetens tekniska, juridiska och ekonomiska förutsättningar. Då det finns olika 
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anledningar till att fastighetsanalyser genomförs varierar både utförandet och omfattningen av 
analysen. Baserat på karaktär, omfattning och juridiska omständigheter menar Lind & Persson 
(2015) att fastighetsanalyser kan delas in i fyra kategorier; entreprenadbesiktning, 
ansvarsbesiktning, överlåtelsebesiktning och besiktningar som underlag för värdering. På grund 
av denna studiens syfte beskrivs endast den tekniska analysen som underlag för värdering och 
beslut.  
 
2.2.1 Teknisk	analys	
Besiktningar ska utformas på ett sådant sätt som uppdraget med besiktningen avser (Lind & 
Persson, 2015). Det vill säga att om besiktningen har som uppdrag att undersöka fastighetens 
värmesystem bör sakkunniga personer utföra besiktningen. I fall där uppdraget med besiktningen 
är att skapa underlag för värderingen, bör det vara en tumregel att värderingar som är baserade 
utan en okulärbesiktning endast sker i undantagsfall. Besiktningen ska fastställa att 
fastighetsbeskrivningen är korrekt utformad med hänsyn till fastighetens sakuppgifter och 
fastighetens kvalitéer som investeringsobjekt. Besiktningen har stor betydelse då värdet av 
fastigheten ska uppskattas. Besiktningen ska även vara utformad på ett sådant sätt som skapar 
trovärdighet för tredje personer såsom banker och andra kreditgivare. Då besiktningar kan ha en 
snäv teknisk tolkning fokuserar dessa besiktningar i större grad på tekniska installationer, vilket i 
sin tur fokuserar väldigt mycket på ett kostnadsperspektiv. Det går även att använda sig av 
besiktningen där mer vikt läggs på användningsområde, läge och funktion då dessa faktorer är 
mer fokuserade på intäkter och nytta. Denna typ av besiktning kan ge en tydligare helhetsbild och 
ett bättre beslutsunderlag då det visar samtliga faktorers påverkan på fastighetens intäkter, 
kostnader och värde. Eftersom värderingar är en jämförelse mellan vad som anses normalt, bättre 
och sämre, används besiktningsunderlaget som jämförelsematerial mot andra fastigheter (Lind & 
Persson, 2015). 
 
2.2.2 Ekonomisk	analys		
Värdering av tillgångar som hyresfastigheter beräknas vanligen med hjälp av kassaflödesanalyser 
och direktavkastningsmetoden för att kunna beräkna vad hyresfastigheten kommer att generera 
för avkastning. Vid värdering och analysering av fastighetsinvesteringar är 
direktavkastningsmetoden en vedertagen metod. Detta beror dels på att metoden är enkel att 
använda samt att metoden ger en översiktlig bild över hur lönsam en hyresfastighet är (Persson, 
2015). Enligt Lind (2004) kan en hyresfastighet både analyseras och värderas enligt 
direktavkastningsmetoden. Vid tillämpning av direktavkastningsmetoden samlas data in om 
driftnetto, direktavkastningskrav och köpeskillingar för hyresfastigheter på den aktuella 
marknaden. Detta skapar ett underlag för vad  det marknadsmässiga avkastningskravet för 
hyresfastigheter är. Sedan samlas data in om driftnettot för den aktuella hyresfastigheten som ska 
värderas och analyseras. För att sedan kunna prognostisera vad det sannolika marknadsvärdet för 
hyresfastigheten kommer att vara divideras driftnettot med det marknadsmässiga 
avkastningskravet som togs fram tidigare. Direktavkastningsmetoden som värderingsmetod 
illustreras i nedanstående formel; 
 
𝐻𝑦𝑟𝑒𝑠𝑓𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑒𝑛𝑠	𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑚ä𝑠𝑠𝑖𝑔𝑡	𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑟𝑎𝑣 = 𝐻𝑦𝑟𝑒𝑠𝑓𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑒𝑛𝑠	𝑚𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 

 
Direktavkastningsmetoden kan även användas som analys och jämförelsemetod. Genom att 
dividera hyresfastighetens driftnetto genom hyresfastighetens marknadsvärde får man ut ett 
procenttal som representerar hur hög hyresfastighetens avkastning är jämfört mot 
hyresfastighetens marknadsmässiga värde. Detta procenttal går sedan att använda som 
jämförelsereferens mot endera andra hyresfastigheter på marknaden, eller mot det 



 7 

avkastningskrav som beslutsfattaren har (Persson, 2015). Direktavkastning som analys och 
jämförelsemetod illustreras i nedanstående formel; 
 

	
𝐻𝑦𝑟𝑒𝑠𝑓𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑒𝑛𝑠	𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜

𝐻𝑦𝑟𝑒𝑠𝑓𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑒𝑛𝑠	𝑚𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 = 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 

 
Kassaflödesmetodens grundtanke är att en hyresfastighets in- och utbetalningar inträffar vid olika 
tidpunkter, vilket gör att in- och utbetalningarnas värde förändras med tiden. Det vill säga 
kommer en kronas värde idag inte vara detsamma om ett år, eller om 10 år. På grund av denna 
värdedifferens beräknas hyresfastighetens framtida in- och utbetalningar om till vad de skulle 
varit värda idag för att göra de jämförbara. Det är denna omräkning till nuvärde som 
kassaflödesmetoden grundar sig på. För att få ut nuvärdet för en hyresfastighet nuvärdeberäknas 
som sagt in- och utbetalningar med en kalkylränta som fastställs under löptiden. På in- och 
utbetalningarnas nuvärde läggs sedan ett nuvärdesberäknat restvärde av hyresfastigheten till. Det 
som framkommer av detta är hyresfastighetens nettonuvärde. Detta nettonuvärde blir 
jämförelsetalet samt antyder det på om hyresfastigheten kommer att generera ett positivt eller 
negativt kassaflöde (Grevé, 2003; Brealy et al., 2010; Persson, 2015). Kassaflödesmetoden 
illustreras i nedanstående formel och figur; 

 

𝐾𝑎𝑠𝑠𝑎𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑠𝑚𝑒𝑡𝑜𝑑𝑒𝑛 = 	−𝐺 +
𝐷𝑁 1 − 1 + 𝑟 ?@

r + 𝑅 1 − 1 + 𝑟 @ = 𝑁𝑁𝑉 

	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
När den ekonomiska analysen ska genomföras med hjälp av endera direktavkastningsmetoden 
eller kassaflödesmetoden antar man att den data som tagits fram till respektive faktor är korrekt. 
Det vill säga att det driftnetto som räknats fram anser beslutsfattaren som korrekt. Lind (2004) 
påpekar att det kan uppstå problem på grund av olika definitioner av vad som räknas in i 
driftnetto. Driftnetto består av hyresfastighetens hyresintäkter subtraherat med hyresfastighetens 
drift- och underhållskostnader. Lind (2004) menar på att det inte finns någon definierad 
gränsdragning på vad som är drifts- och underhållskostnader, vilket påverkar driftnettot, och vad 
som är resterande kostnader som inte påverkar driftnettot. Denna vaga gränsdragning gör således 
att beslutsfattare kan inkludera fel kostnader i drifts- och underhållskostnader. Denna påverkan 
på driftnettot har därmed en direkt påverkan på resultaten vid både användning av 
direktavkastningsmetoden samt kassaflödesmetoden, eftersom driftnettot är en av de betydande 
faktorerna i dessa metoder. En annan faktor som påverkar driftnettot är hyresfastighetens 
vakansgrad, vilket enligt Lind (2004) kan påverkas av konjunkturcykelns upp- och nedgångar. Vid 
högkonjunkturer sjunker vakansgraden och vid lågkonjunkturer höjs vakansgraden. Däremot så 
påverkas inte hyresfastigheter lika mycket av dessa konjunktursvängningar (Lind, 2004). En 
annan faktor som kan vara svårt att definiera är kalkylränta vid användningen av 
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kassaflödesmetoden, det vill säga vilket avkastningskrav som ska ställas på hyresfastigheten 
(Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2008), eftersom avkastningskraven påverkas av rådande 
ränteläge. För att bestämma avkastningskravet används den nominella räntan som adderas med 
en riskfaktor (Persson, 2015). 

2.3 Beslutsteori	
Beslutsteori är ett forskningsområde som enligt French (2001) har två sidor; normativ 
beslutsteori och deskriptiv beslutsteori. Den normativa beslutsteorin grundar sig på statistik, 
nyttomaximering och kalkylbaserade analyser och beskriver hur beslut borde fattas (French, 
2001). Den deskriptiva beslutsteorin utgår från andra parametrar och variabler än den normativa 
beslutsteorin. Den deskriptiva beslutsteorin accepterar att aktörerna och marknaden är 
oförutsägbar och att beslut påverkas av begränsad rationalitet. Den deskriptiva beslutsteorin 
fokuserar således på hur en investering verkligen går till och hur beslut verkligen fattas (Brunes, 
2005; Simon, 1979; French, 2001).  
 
2.3.1 Normativ	beslutsteori	
Den normativa beslutsteorin är en fullt rationell beslutsteori där man antar att alla värden och 
variabler är konstanta i en perfekt marknad. Detta gör att en investerings nytta och utfall blir 
möjlig att förutse genom kalkyler och värderingar (Roberts & Henneberry, 2007). March (2006) 
beskriver likt Roberts & Henneberry (2007) att rationella beslut enligt den normativa 
beslutsteorin fattas på grunder som baseras på rationella underlag och tillägger att rationella 
beslut är resultatet av rationella tankar och aktiva val. March (1994) beskriver även fullt rationella 
beslut som att beslutsfattaren har perfekt information om alla tillgängliga handlingsalternativ och 
deras konsekvenser. Beslut enligt normativ beslutsteori baseras alltså inte på vanor, intuition, 
känsla eller rutiner utan grundar sig i utvärderingar av framtida konsekvenser av beslut (March, 
2006). 
 
Roberts & Henneberry (2007) har utvecklat en normativ beslutsmodell specifikt anpassad för 
fastighetsförvärv. Vid tillämpning av Roberts & Henneberrys (2007) normativa beslutsmodell 
inom fastighetsbranschen ska fastighetsbolaget vara sakkunnig om den typ av fastighet som ska 
analyseras, samt om den marknad som fastigheten befinner sig i. De tio stegen i Roberts & 
Henneberrys (2007) normativa beslutsmodell för fastighetsförvärv är följande: 
 

1. Fastställande av investeringsmål och beslutskriterium. 
2. Upprättande av en beslutsstrategi. 
3. Söka efter lämpliga objekt. 
4. Informationshantering inklusive analys av marknadsförhållande. 
5. Utfallsprognos. 
6. Applicering av beslutskriterium. 
7. Avvägning mellan objekt. 
8. Sållning av olämpliga objekt. 
9. Val av objekt 
10. Förhandling om valt objekt. 

 
Då fastighetsbolaget ska fastställa målen och kriterierna för beslutet i steg ett underlättar det att 
arbeta fram en definierad strategi. Genom att ha en strategi som är sammanvävd med målen och 
kriterierna för investeringen ger detta en klarare syn för hur beslutet ska fattas. Detta för att 
målen och kriterierna ger företaget en uppfattning om vilken slags investering som möter dessa 
bäst i fråga om risk och avkastning. De fastställda målen och kriterierna kan i nästa skede 
implementeras i sökandet av flera potentiella investeringsobjekt. När potentiella 
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investeringsobjekt söks upp måste information om dessa samlas in. För att fastighetsbolaget ska 
kunna samla in pålitlig information används föregående års avkastningar, framtidsprognoser och 
relevanta databaser. För att säkerställa att fastigheten passar in i den existerande portföljen samlas 
även information om den specifika fastigheten in och analyseras. Vidare utöver detta måste en 
analys av den rådande ekonomin, marknaden och det politiska läget genomföras. När all 
tillgänglig information om objekten är insamlad och analyserad ska fastighetsbolaget 
prognostisera vilken av de potentiella fastigheter som kommer generera högst avkastning i 
jämförelse till den fastställda risken för portföljen. Detta genomförs genom att fastigheten 
jämförs med de mål och kriterier som fastställdes i början av beslutsprocessen. Resultatet av 
dessa prognoser innebär att fastighetens lämplighet bara kan bli besvarad med ja eller nej, då de 
antingen uppfyller investeringskriterierna och målen eller ej. Vid de fall där en fastighet uppfyller 
de fastställda kriterierna och målen kan fastighetsbolaget hoppa över steg 7 (avvägning mellan 
objekt) och steg 8 (sållning av olämpliga objekt) och direkt välja den enligt prognosen mest 
lönsamma fastigheten. Om det framkommer att ingen av fastigheterna uppfyller kriterierna och 
målen görs en jämförelse mellan fastigheternas olika för- och nackdelar, för att bestämma vilket 
av de som uppfyller målen och kriterierna bäst. Olämpliga objekt sållas sedan bort. I de fall där 
mer än en fastighet är intressant kommer dessa att ställas mot den existerande portföljen för att 
se vilken av dem som har högst lämplighet. När fastighetsbolaget har valt ut den mest lämpliga 
fastigheten går det vidare till förhandling (Roberts & Henneberry, 2007). 
 
2.3.2 Deskriptiv	beslutsteori	
Den deskriptiva beslutsteorin, även kallat beteendevetenskapliga perspektivet, syftar till att 
förklara hur beslutsfattare faktiskt fattar beslut. Denna teori accepterar att marknaden inte är 
perfekt och att all information inte finns tillgänglig, det vill säga att marknaden är mer dynamisk 
och oförutsägbar än vad den normativa beslutsteorin förutsätter (Simon, 1979). Vid ett 
investeringsbeslut utifrån den deskriptiva beslutsteorin antar man att alla beslut inte är fullt 
rationella och är sårbara för felbedömningar och avvikelser av de olika variablerna i investeringen 
(Brunes, 2005). Inom deskriptiv beslutsteori diskuterar Khatri & Ng (2000) om hur det intuitiva 
samspelet mellan beslutsfattares bedömningsförmåga, tidigare erfarenheter och magkänsla 
influerar beslutsfattande. Khatri & Ng (2000) säger även att detta koncept om det intuitiva 
samspelet inte ännu har påverkat organisationsforskningen speciellt mycket. Trots detta har 
Khatri & Ng (2000) identifierat de tre faktorerna så som bedömningsförmåga, erfarenhet och 
magkänsla. I en studie utförd av Simon (1987) diskuteras beslutsfattares bedömningsförmåga och 
erfarenheters betydelse i beslutsfattande och hur de är relaterat till beslutsfattarens intuition. 
Simon beskriver de som;  
 
“In judgemental decision making, the response to the need for a decision is usually rapid, too rapid to allow for an 
orderly sequential analysis of the situation, and the decision maker cannot usually give a veridical account of either 
the process by which the decision was reached or the grounds for judging it correct. Nevertheless, decision makers 
may have great confidence in the correctness of their intuitive decisions and are likely to attribute their ability to 
make them rapidly to their experience.” (Simon, 1987, s. 57-58). 
 
Utifrån det Simon (1987) diskuterar kan inte beslutsfattare alltid beskriva hur ett beslut togs eller 
på vilka grunder det togs på. Trots detta litar beslutsfattare på att deras intuitiva beslut är rätt. 
Detta är på grund av deras förmåga att fatta snabba beslut utifrån deras erfarenhet. March (1994) 
beskriver intuition som en ursäkt för beslutsfattare att kunna fatta beslut utan att motivera de och 
som att det styrker beslut som inte annars hade varit försvarbara. Harung (1993) diskuterar även 
om hur erfarenheter kommer att påverka beslutsfattarnas beslut, då erfarenhet kan beskrivas som 
minnet av tidigare intryck, agerande och åstadkommanden. Det är även troligt att beslutsfattare 
förlitar sig mer på sina erfarenheter vid beslutsfattande med tiden, eftersom erfarenheten hela 
tiden växer (Harung, 1993). Enligt Sah (2009) har erfarna beslutsfattare en tendens till att samla 
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in mer data än mindre erfarna beslutsfattare. Harung (1993) diskuterar i sin studie att den 
allmänna uppfattningen om beslutsfattare är att de ska agera på ett logiskt och rationellt sätt. 
Alltså ska beslutsfattare vara organiserade, basera sina beslut på fakta och agera utefter detta. 
Brunes (2005) och Simon (1979) diskuterar detta och hänför det till att beslutsfattares rationalitet 
är begränsad. För att kunna hantera stora abstrakta problem, kan beslutsfattare dela upp det 
abstrakta problemet till mindre, mer konkreta och mätbara mål, vilket gör att de kan fastställa 
wkriterier för dessa målen.  
 
Det finns enligt Harung (1993) faktorer som ligger dolda i beslutsfattandet. Bland dessa dolda 
faktorer finns magkänsla som Harung (1993) beskriver som en känsla av vad som är ett bra val. 
Enligt Khatri & Ng (2000) påverkas beslutsfattare ofta av det intuitiva samspelet i 
beslutsprocessen. De faktorer som användes mest vid beslutsfattande var beslutsfattarnas 
bedömningsförmåga och deras tidigare erfarenheter. I studien fann Khatri & Ng (2000) att det 
var en låg varians i svaren från respondenterna angående hur stor vikt de  lade på erfarenhet för 
att kunna fatta beslut. Vidare fanns det empiriska bevis på att beslutsfattare använder sig av 
magkänsla vid beslutsfattande, vilket enligt Khatri & Ng (2000) är en viktig upptäckt.  
 
Enligt den deskriptiva beslutteorin påverkas beslutsfattare av människans beteendemässiga 
faktorer (Brunes, 2005). Sah (2009) beskriver likt Brunes (2005) beslutsfattandet som mer 
komplicerat och att det kan skilja sig från det rationella beslutsfattandet på grund av människors 
kognitiva förmåga att lösa problem.  March (1994) diskuterar likt Brunes (2005) som menar att 
beslutsfattares rationalitet är begränsad trots deras försök att agera rationellt. Detta grundar han 
på en rad olika faktorer, bland annat att beslutsfattare inte alltid beaktar alla tillgängliga alternativ, 
utan istället bara ett fåtal alternativ och beaktar de vid olika tillfällen istället för samtidigt. Alla 
potentiella konsekvenser av deras handlingsalternativ brukar vanligtvis inte heller beaktas. 
Beslutsfattare tar istället till sig vissa utvalda alternativ och bortser från andra. Detta gör att inte 
all betydelsefull information blir uppsökt och all tillgänglig information inte blir använd. March 
(1994) diskuterar vidare om att beslutsfattande i teorin skiljer sig från beslutsfattande i praktiken. 
Beslutsfattande i teorin betraktar vanligtvis benämningar som förväntade värden och risk som 
centrala begrepp, i praktiken kan det hända att beslutsfattare finner nya betydande begrepp. Det 
finns även enligt March (1994) en tendens att beslutsfattare i praktiken letar efter det alternativ 
som är tillräckligt bra, istället för att de kalkylerar fram det bästa möjliga alternativet eller 
handlingen. Även Simon (1955) beskriver att beslutsfattare vanligtvis letar efter ett tillräckligt bra 
alternativ för att kunna fatta ett tillfredsställande beslut.  
 
Brunes (2005) beskriver vissa specifika beteendemönster hos beslutsfattare. Dessa är grunderna 
för hur irrationella beslut kan förekomma. Det första beteendemönstret är ett så kallat 
flockbeteende vilket innebär att beslutsfattare inte litar på sin egna förmåga att inhämta och 
granska data utan väljer att investera i blindo i enhetlighet med andra.Det andra 
beteendemönstret för den irrationella beslutsfattaren är övermod som innebär ett förtroende för 
sin förmåga över sin egentliga skicklighet. De överskattar även marknadens lönsamhet och 
underskattar andras förmåga att kunna kapitalisera på marknadens tillgångar. Detta kan leda till 
att investeringar med betydande risk ingås, i jakt på att kunna överträffa andra beslutsfattare och 
marknadens index. Det tredje beteendemönstret är beslutsfattares närsynthet. Enligt Brunes 
(2005) blir beslutsfattare påverkade av den rådande marknadssituationen vilket gör att de kan 
ignorera välkända fenomen som bostadsbubblor och lågkonjunkturer. Detta gör att beslutsfattare 
kan inneha en tro och förhoppning om att ökningen av priser kommer att fortgå för alltid.   
 
Trots försök att agera rationellt går det inte alltid eftersom rationaliteten dras ner av 
begränsningarna i de kognitiva förmågorna och ofullständig information. Simon (1955) beskriver 
detta i sina slutsatser likt March (1994) att beslutsfattare avsiktligt försöker agera rationellt, men 
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att handlingar inte kan vara fullt rationella på grund av begränsningar i den kognitiva förmågan. 
De begränsningar i den kognitiva förmågan som March (1994) nämner är bland annat 
begränsningar i uppmärksamheten. Uppmärksamhet kan bli begränsad då det finns för många 
relevanta faktorer inför ett beslut vilket gör att för många signaler fångas upp och gör att alla 
dessa signaler inte går att beakta och ta hänsyn till samtidigt. Den andra begränsningen av de 
kognitiva förmågorna är begränsningen i minnet. Detta beror på att beslutsfattare inte alltid lagrar 
information och direkta minnen kan vara felaktiga och ännu mer begränsad är förmågan att 
återhämta information och implementera den i lämpliga tillfällen. Den tredje begränsningen är 
förståelseförmågan. Beslutsfattare kan inneha all relevant information som behövs för att kunna 
dra korrekta slutsatser. Dock gör begränsningen av förståelse att de har svårt att sortera och 
summera den relevanta informationen till slutsatser. Detta gör att de istället kan dra felaktiga 
slutsatser på grund av deras brist i att se sakers relevans. Den fjärde begränsningen är i 
kommunikation. March (1994) menar att det är svårt att sprida komplex och specialiserad 
information. 
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Beslutsfattande	vid	
förvärv	av	

hyresfastigheter	

Beslutsteori	
• Normativ	
• Deskriptiv	

Fastighetsanalys	
• Tekniskt	analys	
• Ekonomisk	analys	

Investeringsstrategi	
• Fastighetsdiversifiering	
• Ortsanalys	
• Fastighetsmarknadsanalys	

2.4 Sammanfattning	av	teoretiska	referensramen	
För att kunna besvara problemformuleringen och uppfylla studiens syfte har tre olika 
teoriområden valts ut. Dessa har haft en betydande roll för att kunna förstå och tolka den data 
som samlats in och de beslutsbeteende som framkommer av intervjuerna. De olika 
teoriområdena redovisas i nedanstående analysmodell. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det teoretiska området om investeringsstrategi togs med i studien för att kunna förstå hur och 
varför beslutsfattare väljer att förvärva hyresfastigheter som de gör, det vill säga vad beslutsfattare 
baserar deras beslut på. Avsnittet om fastighetsanalys togs med i studien för att detta 
teoriområdet och teoriområdet om investeringsstrategi samverkar med varandra. Detta på grund 
av att en fastighetsanalys måste utföras för att se om hyresfastigheter är kompatibla med de mål 
och kriterier som ingår i investeringsstrategin. Till sist togs avsnittet om beslutsteorier in i den 
teoretiska referensramen. Detta avsnitt ska hjälpa till för att skapa en förståelse för vad det är 
som påverkar beslutsfattares beslut vid förvärv av hyresfastigheter och hur beslutsfattares 
rationalitet speglar deras agerande.   
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3 METOD 
 

I detta kapitel redovisas hur uppsatsprocessen gått till avseende teoretisk och empirisk informationsinsamling samt 
hur materialet analyserats för att leda fram till studiens slutsatser. 

 

3.1 Val	av	ansats	
Valet av ansats beror på hur forskningsfrågorna ska utforskas, om det finns sparsamt med 
litteratur och teorier om ett specifikt område kan den induktiva ansatsen vara ett lämpligt val då 
man kommer att behöva göra egna observationer för att studera verkligheten. Finns det 
tillräckligt med relevant litteratur och teorier kan istället den deduktiva ansatsen användas. Den 
deduktiva ansatsen utgår från att en teoretisk referensram baserat på tidigare studier byggs upp 
som sedan används som utgångspunkt för att undersöka och jämföra teorin med verkligheten 
(Jacobsen, 2002). Den teoretiska referensramen som vi använt oss av i denna studie är uppbyggd 
av tre huvudområden. Dessa är investeringsstrategi, fastighetsanalys och beslutsteori. Genom att 
studera dessa teoriområden har vi kunnat anskaffa oss den kunskap som krävs för att kunna 
studera studiens problemformulering. Studiens empiri som använts för att kunna jämföras mot 
teorin har samlats in genom kvalitativa intervjuer med beslutsfattare på fyra olika fastighetsbolag. 
Eftersom det finns befintliga teorier inom studiens respektive teoriområde anser vi att den 
deduktiva ansatsen är ett lämpligt val för studien. Ett problem med denna ansats är att den skapar 
förväntningar av det som ska studeras vilket enligt Jacobsen (2002) katn leda till att endast 
information som stödjer dessa förväntningar samlas in och kan resultera i att viktig information 
förbises.  

3.2 Val	av	metod	
I denna studie har vi använt oss utav en kvalitativ metod för att besvara problemformuleringen 
och studiens syfte. Valet av en kvalitativ metod gjordes då studiens syfte är att ta reda på vad 
beslutsfattare på privata fastighetsbolag baserar förvärv av hyresfastigheter på och undersöka vad 
som påverkar beslut vid förvärv av hyresfastigheter. Den kvalitativa metoden är lämplig enligt 
Jacobsen (2002) eftersom den ska användas vid tillfällen då fenomen ska tolkas och förstås vid en 
given situation. 
 
För att kunna tolka och förstå vad beslutsfattare baserar beslut på och vad besluten påverkas av 
användes semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer innebär att vi använt oss 
utav en sammanställning av några förutbestämda områden som ska behandlas under intervjun. 
Detta val gjordes då semistrukturerade intervjuer möjliggör en öppenhet och flexibilitet med 
utrymme för följdfrågor för att vidare fånga upp olika aspekter och nyansskillnader. När 
intervjuerna genomfördes började vi med att presentera oss själva och syftet med intervjuerna 
och hur deras information kommer att hjälpa oss att kunna besvara studiens problemformulering. 
När vi hade presenterat oss för respondenterna fick de en chans att presentera sig själva, vad de 
har för befattning och och beskriva bolaget de arbetar på. Därefter påbörjades själv 
utfrågningsdelen av intervjun. Som det redan nämnts i detta stycke valde vi den kvalitativa 
metoden för att vi ville ha öppna och flexibla intervjuer. Därför hade vi konstruerat en 
intervjuguide, dock följdes denna inte till punkt och pricka, eftersom vissa frågor kan vara lite 
mer av diskussionsfrågor vilket gör att vi kunde ibland få svar på flera frågor genom diskussionen 
som uppstod av en annan. Detta är en av fördelarna som Jacobsen (2002) och Bryman & Bell 
(2013) beskriver med den kvalitativa metoden. En nackdel med den kvalitativa metoden är att det 
är svårt att dra generaliserbara slutsatser eftersom många variabler prioriteras istället för många 
enheter. Skulle många enheter bearbetas skulle detta bli väldigt resurskrävande. Det kan också 
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vara svårt att tolka nyansskillnader i svaren då det finns en risk att vi omedvetet bortser från viss 
information på grund av den mängd data som samlas in (Jacobsen, 2002). 
 

3.3 Insamling	av	sekundärdata	
Sekundärdatan som utgör den teoretiska referensramen i denna studie har samlats in genom att 
tidigare forskning inom området har studerats. Sekundärdatan utgörs av vetenskapliga artiklar, 
litteratur och andra källor som varit relevanta för studien. För att stärka studiens reliabilitet har 
välrenommerade vetenskapliga artiklar och litteratur sökts fram. En bok som varit till stor nytta 
för studiens syfte är “A primer on decision making - How decisions happen” av March (1994). I 
boken beskriver March (1994) olika teorier inom beslutsfattande och diskuterar hur rationalitet 
påverkar beslut samtidigt som han argumenterar för att fullt rationella beslut inte är möjliga. Det 
som stärker trovärdigheten i den data vi funnit från denna källa är att han argumenterar och 
diskuterar om både deskriptiv- och normativ beslutsteori. En forskare som har varit betydande 
för vår studie är H.A Simon. I en av hans studier “A behavioral model of rational choice, 1955” 
beskriver han sina argument om den begränsade rationaliteten väldigt likt March (1994). Dessa 
likheter i slutsatser och argument plus deras sakkunnighet skapar en trovärdighet i datan som 
används i teoriavsnittet. Däremot utfördes Simons studie 1955, detta kan göra att slutsatserna 
och argumenten inte har en lika stark giltighet i dagens samhälle, då det har utvecklats en hel del 
sedan 1955. 

3.4 Urval	
För att besvara studiens problemformulering och syfte har vi valt att genomföra 
semistrukturerade intervjuer med fastighetsbolag som uppfyller förutbestämda kriterier. De 
förutbestämda kriterierna för respondenter  är följande; 

§ Privata fastighetsbolag  
§ Fastighetsbolag som förvärvar hyresfastigheter  
§ Respondenten är beslutsfattare vid förvärv i fastighetsbolaget 
§ Tidigare erfarenhet av förvärv av hyresfastigheter.  

 
Dessa kriterier är satta för att göra respondenterna relevanta för studiens syfte. Valet av att 
intervjua respondenter som arbetar på privata bolag gjordes då det finns skillnader mellan hur 
offentliga och privata bolag agerar och förvärvar hyresfastigheter. De offentliga eller så kallade 
allmännyttiga kommunala fastighetsbolagen påverkas av lag (2002:102) om allmännyttiga bolag. 
Denna lagstiftning gör att dessa bolag har vissa krav på sig, ett av dem är att agera i enhetlighet 
med de allmännyttiga målen (SFS 2002:102) vilket gör att de till en viss grad är förhindrade att 
agera i vinstdrivande syfte. Detta gör i sin tur att besluten för de offentliga bolagen kan grundas 
på andra faktorer. Valet att intervjua fastighetsbolag som förvärvar hyresfastigheter gjordes då 
fastighetsbolag som endast förvärvar kommersiella fastigheter och således inte hyresfastigheter 
inte skulle kunna tillhandahålla användbar data för denna studies avgränsning, vilket gör dessa 
orelevanta. Anledningen till att vi valde kriterien “Respondenten är beslutsfattare vid förvärv i 
fastighetsbolaget” gjordes då det är studiens syfte att ta reda på vad som fastighetsbolagen baserar 
sina förvärv av hyresfastigheter på och hur de resonerar kring detta. Det är då relevant att ta reda 
på vad beslutsfattarna i fastighetsbolaget baserar sina beslut på och hur de resonerar kring 
förvärven. Kravet att respondenten skall ha tidigare erfarenhet av förvärv av hyresfastigheter 
beror på att respondenter som har goda kunskaper i ämnet stärker validiteten i informationen. 
 
Utifrån dessa kriterier har ett systematiskt urval av respondenter gjorts. Enligt Holme (1997) 
skapar ett systematiskt urval av respondenter ett informationsvärde i den data som insamlas. Om 



 15 

vi hade valt att intervjua noterade bolag tror vi även att detta skulle kunna påverka resultatet 
eftersom ägarstrukturen skiljer sig vilket gör att de som fattar beslut kan behöva motivera sina 
beslut för ägare och styrelse. 
 
Valet att intervjua Wennerholm och Petersson beror på att de uppfyller de kriterier i det 
systematiska urvalet. Båda respondenter arbetar på och äger ett onoterat privat fastighetsbolag 
vilket gör att de inte svarar för en styrelse eller externa aktieägare. Detta gör att konsekvenserna 
av de beslut om vilka hyresfastigheter bolaget förvärvar påverkar respondenterna direkt eftersom 
de själva äger bolaget. Detta innebär att de inte behöver motivera sina beslut för någon annan. 
Deras många års erfarenhet med många beslut inom förvärv av hyresfastigheter gör att den 
informationen vi får har ett värde för studien. Valet att intervjua Håkan Svensson beror på att 
han först och främst uppfyller de kriterier för det systematiska urvalet. Vad som gör Håkan 
Svensson intressant för denna studie är att han inte har lika lång erfarenhet av förvärv av 
hyresfastigheter som resterande respondenter. Svensson är VD på Melin Förvaltnings AB sedan 
5 år och har ingen tidigare erfarenhet av fastighetsförvärv före sin post som VD. Valet att 
intervjua Zander beror på att han är anställd på Backahill AB och således inte äger bolaget till 
skillnad från Wennerholm och Petersson. Att Zander inte svarar för sig själv gör 
honom  intressant för studien då det skulle kunna påverka beslutsfattandet. 

3.5 Insamling	av	primärdata	
Vid utformningen av studiens intervjuguide utgick vi från studiens problemformulering och syfte. 
Därför blir syftet med intervjuerna att ta reda på vad respondenterna som fattar beslut på 
fastighetsbolag baserar beslut på vid förvärv av hyresfastigheter på och vad besluten påverkas av. 
Genom att utgå från studiens teoretiska referensram och analysmodell kunde vi säkerställa att alla 
aspekter av vår problemformulering besvaras av respondenterna. Samtliga frågor i intervjuguiden 
har ställts till alla respondenter, dock inte alltid i samma ordningsföljd eftersom respondenternas 
svar mynnade ut i en öppen diskussion som berörde flera delar av intervjuguiden. Av intervjuerna 
framkom det att hur respondenterna får reda på att en hyresfastighet är till salu påverkar beslutet. 
Eftersom detta inte var någonting vi hade kännedom om vid första intervjun framkom denna 
information inte från intervjun med Petersson. 
 
För att starta intervjuerna och göra så att respondenterna kände sig bekväma började vi med att 
presentera oss själva, vad för syfte vi har med studien och vilken roll de som respondenter 
kommer att ha för studien. Därefter bad vi respondenterna presentera sig själva och bolaget som 
de arbetar på för att få vidare skapa en mer naturlig dialog. När de väl gjort detta började vi med 
att ställa våra intervjufrågor, där en av dessa var “Hur ser er investeringsstrategi ut?”. Denna frågan 
formulerades på grund av att vi skulle kunna få en förståelse om fastighetsbolagen först och 
främst använder sig utav en investeringsstrategi och varför de gör det eller inte. Ytterligare 
besvarar denna frågan hur fastighetsbolagen använder sig av investeringsstrategi och hur den 
påverkar deras beslut. Ett problem med att ställa denna typen av fråga kan vara att 
fastighetsbolaget inte har någon uttalad investeringsstrategi men har en underliggande strategi för 
sin verksamhet. Detta har inte varit ett problem vilket har gjort att vi inte behövt hantera det. 
Frågan “Hur ser er beslutsprocess ut vid fo ̈rva ̈rv av en hyresfastighet?” är en väldigt öppen och flexibel 
fråga som formulerades på detta sätt på grund av att vi ville att respondenten skulle föra 
diskussionen.  Frågan möjliggör för respondenten att beskriva hur deras beslutsprocess vid 
förvärv av hyresfastigheter ser ut, vilka beslutskriterier bolaget har, hur deras investeringsstrategi 
är implementerad i beslutsprocessen och hur de anskaffar relevant information om 
hyresfastigheter. Genom den diskussion som frågan skapar kunde respondenten själv beskriva 
vilka faktorer som de anser är viktiga för att kunna fatta beslut utan att vi styrde vilka faktorer 
som skulle behandlas. Det tillvägagångssätt som vi valt här gjordes för att försöka minska vår 
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påverkan på respondentens svar, även kallad intervjuareffekten. Denna effekt kan enligt Jacobsen 
(2002) minskas genom att inte ställa ledande frågor. Att informationen kommer spontant från 
respondenten snarare än påtvingat från direkta frågor stärker även giltigheten i informationen 
(Jacobsen, 2002). För att ta reda på hur fastighetsbolagen resonerar kring hur hyresfastighetens 
skick och potentiella förädlingsmöjligheter påverkar beslutet ställdes frågan “Hur analyserar ni 
hyresfastighetens tekniska egenskaper?”. Den öppna formuleringen av frågan gjorde så att 
respondenten kunde själv beskriva hyresfastighetens händelseförloppet och för resonemang kring 
vilka faktorer som de lägger vikt vid. En fråga som varit svår att tolka och hantera under 
intervjuerna är “Upplever ni att det kan saknas underlag för att kunna fatta beslut?”. Detta beror på att 
svaren har varit tvetydiga. Respondenterna har dels sagt att de inte upplever att det saknas 
information för att kunna fatta beslut men beskriver ändå att informationen till beslutsunderlagen 
ofta är väldigt begränsad. Detta hanterade vi genom att ställa följdfrågan “Hur får ni fram den 
information som anva ̈nds i bedömningen av en fastighetsinvestering?” Denna frågan gav oss då en inblick i 
hur de hanterade den knappa informationen och hur de använder den för att skapa tillräckliga 
beslutsunderlag för att kunna fatta ett beslut. 

3.6 Operationalisering	av	prospekt	
Utöver intervjuguiden konstruerades även ett prospekt av en hyresfastighet som respondenterna 
fått ta del av under intervjun. Prospektet har konstruerats utifrån data från en riktig transaktion 
av en hyresfastighet i centrala Halmstad för att spegla ett verkligt scenario. Prospektet syftar till 
att kunna fånga upp ytterligare aspekter och faktorer som påverkar respondentens resonemang 
inför beslut vid en specifik situation som enbart intervjufrågor inte kan. Motivet till användandet 
av detta prospekt är även att försöka göra frågorna mindre känsliga för respondenten i syfte att få 
ut mer trovärdig information. Vi valde även att inte skicka ut prospektet till respondenterna innan 
intervjuerna på grund av att vi inte ville att de skulle kunna beakta omständigheterna i förväg. 
Detta för att vi ville se vad de först uppmärksammar som viktiga faktorer och för att kunna se 
hur de går tillväga för att skapa sig en uppfattning av vad som utmärker och gör prospektet 
intressant eller ej. Hade prospektet skickats ut i förväg hade respondenten kunnat utföra en 
noggrannare granskning av prospektet. Däremot hade det funnits en risk att respondenten missat 
att förmedla intressanta resonemang som första anblick och intryck ger. Detta kan vi lättare fånga 
upp om vi kan skåda deras beslutsprocess i första hand. Vidare visade det sig att användandet av 
prospektet under intervjuerna underlättade för respondenterna att visa och förklara hur de går 
tillväga i praktiken vid ett specifikt fall.  

3.7 Bearbetning	av	intervjusvar	
Under intervjuerna spelades ljudet in för att säkerställa att ingen data från respondenterna skulle 
försvinna eller gås miste om. Detta gjorde även att intervjuerna blir mer naturliga, än om vi skulle 
fört anteckningar, då vi kunde vara mer uppmärksamma och lyssna bättre på vad respondenten 
har att säga. Inspelningen av intervjuerna gjorde det även lättare att tolka respondentens svar i 
efterhand, då det går att lyssna på inspelningen igen. Detta minskar på så sätt även risken för 
misstolkning av respondentens svar och att någon information faller bort. Efter genomförd 
intervju transkriberades hela intervjun för att sedan bearbetas och tolkas. Då svaren från 
intervjuerna blev mer öppna diskussioner gjorde detta att vi i efterhand kategoriserade upp 
svaren i respektive område; investeringsstrategi, beslutsprocessen, fastighetsanalys. För att höja 
tillförlitligheten i tolkningen av intervjuerna har materialet skickats tillbaka till respondenterna för 
granskning och godkännande (Bryman & Bell, 2013).  

3.8 Reliabilitet	och	validitet	
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Vid insamlingen av primärdata utfördes besöksintervjuer på respondenternas arbetsplats. Det 
gjordes för att uppmuntra till en mer öppen dialog och bättre kontakt med respondenterna. Det 
gjordes även dels för att det enligt Jacobsen (2002) ökar chansen att respondenten är 
sanningsenlig och således påverkar intervjuns reliabilitet positivt. Att intervjuerna genomfördes 
på respondenternas arbetsplats gör även att respondenten kan känna sig mer avslappnad. 
Jacobsen (2002) menar däremot att det inte finns ett klart svar på hur den kontext som 
intervjuerna utförs i påverkar resultatet. Som vi nämnt innan i detta kapitel visste vi att en 
potentiell intervjuareffekt kan uppstå när besöksintervjuer genomförs. Detta försökte vi 
motverka genom att inte använda oss utav ledande frågor. På så sätt uppkommer även mer 
spontan information från respondenten. Denna information ska enligt Jacobsen (2002) ha en 
starkare validitet än svar från respondenten som uppkommer genom direkt stimuli i form av en 
sluten fråga.  
 
Då vi valt att använda oss utav en kvalitativ metod medför detta dock vissa problem, jämfört 
med en kvantitativ metod. Generaliserbarheten eller den så kallade externa validiteten är inte lika 
stark i kvalitativa studier då representativiteten inte blir lika stor till följd av att vi enbart kommer 
att intervjua fyra respondenter (Jacobsen, 2002). För att öka studiens validitet är de viktigt att våra 
respondenter är de rätta respondenterna. Det vill säga att våra respondenter är sakkunniga om det 
som studien ska undersöka (Jacobsen, 2002), vi valde därför att intervjua de personerna på 
fastighetsbolagen som fattar besluten vid förvärv av hyresfastigheter. Detta på grund av att det är 
dessa personers svar och resonemang som kommer vara intressanta för studien. 
 
Vi valde som tidigare nämnt att spela in intervjuerna för att säkerställa att ingen information 
missades att antecknas. Enligt Ryen (2004) kan man undvika att påverka data genom att spela in 
intervjuerna. Om datan enbart består av anteckningar menar Ryen (2004) att en första sållning av 
information redan har genomförts, bland annat på grund av att det är svårt att hinna med att 
anteckna allt. Genom att intervjuerna spelades in har därmed en högre reliabilitet uppnåtts.  
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4 EMPIRI 
 

I detta kapitel ges en kort presentation av de fastighetsbolag som har blivit intervjuade för att skapa en bild av 
bolagets struktur och förutsättningar. Därefter presenteras resultatet av de genomförda intervjuerna, varje bolag för 

sig. 
 

4.1 Bolagspresentationer	
 
Wennerholm Holding AB 
Wennerholm Holding AB består av 13 bolag som äger, bygger och förvaltar fastigheter i 
Halmstad. Koncernen består även av Wennerholms Fastighetsförmedling Halmstad AB. I hela 
koncernen finns det 20 anställda. Koncernen äger och förvaltar cirka 500 lägenheter runt om i 
Halmstad och bygger även hyresfastigheter. Förutom hyresfastigheter äger Wennerholm Holding 
AB även lokaler. Respondenten på Wennerholm Holding AB heter Fredrik Wennerholm och 
arbetar som VD. 
 
Fastighetsstaden AB 
Fastighetsstaden är ett familjeägt fastighetsbolag som förvaltar omkring 400 lägenheter och 100 
lokaler runt om i Halmstad. Bolaget har 10 anställda och omsätter omkring 100 miljoner kronor 
med ett fastighetsbestånd till ett värde av cirka en miljard. Respondenten på  Fastighetsstaden AB 
heter Greger Petersson, VD. 
 
Backahill AB 
Backahill AB grundades år 1998 och ägs av familjen Paulsson, grundare till byggföretaget PEAB. 
Backahill äger och förvaltar fastigheter i framför allt Ängelholm men även i Helsingborg, Båstad. 
I Ängelholm äger och förvaltar bolaget 475 lägenheter och 130 lokaler, varav många av de 
fastigheter de äger är av blandad fastighetstyp med både bostäder och lokaler i bottenplan. 
Utöver bostäder äger Backahill AB skolor, kontorsfastigheter, dagis och industrifastigheter. 
Respondenten på Backahill AB heter Jerry Zander och arbetar som fastighetschef. 
 
Melin Förvaltnings AB 
Melins Förvaltnings AB bildades 1983. Bolaget har 12 anställda och äger och förvaltar cirka 850 
lägenheter och 15 500 kvadratmeter lokaler i Ängelholm, främst centralt. Genom något eller 
några förvärv varje år så har antalet fastigheter ökat successivt. Respondenten på Melin 
Förvaltnings AB heter Håkan Svensson och arbetar som VD. 
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4.2 Intervju	med	Fredrik	Wennerholm	-	Wennerholm	Holding	AB	
Investeringsstrategi 
Wennerholm har gjort ett strategiskt val att endast investera i hyresfastigheter som ligger i 
Halmstad. Wennerholm berättar att detta beror på att om han skulle investera i en hyresfastighet 
som ligger i närliggande kommuner såsom Laholm eller Falkenberg så skulle den löpande 
förvaltningen bli alldeles för dyr både på grund av att det tar tid och kostar onödigt mycket 
pengar att köra den extra sträckan. Detta beror på att de har valt att sköta förvaltningen själva 
och har anställda som sköter om hyresfastigheterna med utgångspunkt i Halmstad. Wennerholm 
kan redan marknaden i Halmstad vilket gör att han inte upprättar någon slags 
fastighetsmarknadsanalys eller ortsanalys och med tanke på den rådande bostadsbristen menar 
han att det inte behövs. Wennerholm berättar att det idag är en hysterisk prisbild i Halmstad 
vilket gör att man inte kan räkna med någon större avkastning i dagsläget. Men han tror på 
framtiden och på att urbaniseringen kommer öka bland annat på grund av den ökade 
invandringen vilket gör att han ser investeringar av hyresfastigheter som en säker investering som 
lönar sig i längden så länge man förvärvar hyresfastigheter på vettiga ställen.  
 
Av intervjun framkommer det att Wennerholm inte har några direkt fastställda beslutskriterier 
som beslut utgår ifrån. Wennerholm menar att de självklart vill kunna få en avkastning på 
investeringen men att de ser på det på olika sätt beroende på vad utgångsläget är vid förvärvet. 
Förvärvar de en hyresfastighet i bra skick som de endast behöver underhålla löpande vill de se att 
det kommer generera en avkastning. Förvärvar de däremot en hyresfastighet i sämre skick som de 
planerar att förädla beräknar de vad renovering av bostäderna i fastigheten kostar och hur detta 
kommer att påverka bruksvärdet. Detta påverkar således den hyra de kan ta ut och värdet på 
hyresfastigheten.  
 
Fastighetsanalys 
Det första som Wennerholm gör när han blir intresserad av en hyresfastighet är att göra en 
okulär besiktning. Han menar att han kan skapa sig en bra uppfattning om hyresfastighetens 
förutsättningar genom att bara titta på fastigheten. Från detta första intryck kan han på grund av 
att han har stor erfarenhet av hyresfastigheter se vad det finns för möjligheter till att förädla 
fastigheten. Wennerholm berättar att han bland annat tittar på om det är möjligt att renovera 
lägenheterna eller bygga om delar av källaren till lokaler. Ser han att en hyresfastighets viktigare 
delar såsom stommen eller tak har felaktigheter och brister är fastigheten inte lika intressant då 
detta innebär för stora kostnader att renovera. Han menar att även om han skulle renovera upp 
lägenheterna i en fastighet med bostäder som har sviktande tak så kommer värdet ändå inte att 
öka och slutprodukten inte bli bra vilket gör hyresfastigheten ointressant för honom.  
 
När Wennerholm gör kalkylerar på en hyresfastighet inför ett förvärv räknar han med en viss 
procents vakansgrad trots att en hyresfastighet i dagsläget alltid är uthyrd. Detta beror på att det 
under renoveringar inte går att hyra ut lägenheterna vilket gör att detta bortfall av intäkter måste 
tas med i beräkningarna. Sedan beräknar han direktavkastningen genom att räkna på driftnettot i 
hyresfastigheten jämfört med marknadsvärdet. Han förklarar att koncernen är relativt olikvida 
eftersom de ständigt investerar sitt kapital till att renovera fastighetsbeståndet för att hålla en hög 
standard. Detta gör att det blir viktigt att räkna på vilka ränteförändringar de klarar av och därför 
kalkylerar de för risken av framtida räntehöjning som en ökad säkerhet.  
 
När Wennerholm blev tilldelad prospektet började han direkt att kolla på vilka möjligheter till att 
förädla hyresfastigheten som finns utifrån den information han fick. Han började med att kolla 
om det fanns möjligheter till att öka intäkterna genom att installera fiber, bygga om 
källarutrymmen till lokaler, utöka antalet parkeringsplatser och öka bruksvärdet i lägenheterna. 
Han tittade även på hur man skulle kunna dra ner driftskostnaderna genom att byta ut fönster 
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och ändra uppvärmningssystem. Wennerholm undrade även direkt om vilket skick 
hyresfastighetens stomme är i. Han ville främst veta om det skulle krävas några större 
investeringar såsom renovering av taket inom kort. 
 
Beslutsprocessen 
Wennerholm berättar att bolaget får reda på att hyresfastigheter är till salu på olika sätt. Större 
hyresfastigheter annonseras i regel inte ut på öppna marknaden utan mycket beror på kontakter 
och nätverk. Eftersom bolaget är en etablerad fastighetsförvaltare i Halmstad får de förfrågan av 
antingen säljaren eller av en mäklare direkt när en hyresfastighet är till salu. Han berättar att 
säljaren i regel går till en mäklare som i sin tur kontaktar potentiella köpare i sitt nätverk. 
Kontakter och nätverk spelar alltså en viktig roll i om man överhuvudtaget ska få reda på att en 
större hyresfastighet är till salu. Wennerholm menar att de har en stor ambition att kunna erbjuda 
bra service och bra lägenheter till sina hyresgäster. Detta återspeglar sig på deras beslutsfattande 
då han menar att de kan betala vad de anser är mycket för en hyresfastighet om de ser 
möjligheter i att fastigheten ska kunna bli bra i framtiden genom att förädla den. Ser de däremot 
inte att resultatet kan bli trots att de renoverar den är det inte intressant oavsett vad 
hyresfastigheten kostar. 
 
En påverkande faktor vid beslutsfattandet som Wennerholm belyser som viktig är att ha en bra 
relation med hyresgästföreningen. Han menar att hyresgästföreningen har en stark påverkan både 
vid nyproduktion och vid förädling av hyresfastigheter då de begränsar vilken hyra som de kan ta 
ut av hyresgästerna. Eftersom de har en ambition att kunna erbjuda bra bostäder förutsätter det 
att de kan ta ut en högre hyra om de renoverade bostäderna i en fastighet. Angående 
detta  känner Wennerholm att hyresgästföreningen under senare tid har blivit bättre. 
Wennerholm beskriver även att den årliga hyreshöjningen inte driver en sund 
fastighetsförvaltning då den är alldeles för låg. Den är så pass låg att Wennerholm argumenterar 
om att det kan bli ett samhällsproblem, då det inte finns tillräckliga incitament för 
fastighetsförvaltarna att underhålla och renovera fastighetsbeståndet till den låga årliga 
hyreshöjningen. 
 
Wennerholm har aldrig känt en avsaknad av information vid fastighetsförvärv. Dels berättar han 
att inte behöver särskilt mycket information för att kunna ta ett beslut och dels förklarar han att 
han får allt han behöver tilldelat av antingen mäklaren eller säljaren. Detta kan vara allt ifrån 
ekonomisk och teknisk information om hyresfastigheten och planritningar. Han menar att det 
skulle se annorlunda ut om han arbetade på ett börsnoterat bolag där man behöver all 
information och göra uttömmande kalkyler så som kassaflödesanalyser men då de är ett relativt 
mindre familjeföretag behöver de inte ha samma kontroll och fullständigt beslutsunderlag utan 
kan förlita sig mer på tidigare erfarenhet och framför allt på magkänslan. Wennerholm berättar 
att de även bygger mycket nytt och vid större nyproduktioner blir kalkylberäkningar viktigare för 
att kunna se hur projektet ska gå ihop ekonomiskt.  
 
“Jag behöver inte så mycket information, det är erfarenhet och framför allt känslan som spelar roll. Det ska 
kännas rätt.” (F. Wennerholm, personlig kommunikation, 23 mars 2017). 
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4.3 Intervju	med	Greger	Petersson	-	Fastighetsstaden	AB	
Investeringsstrategi 
Fastighetsstaden har valt att koncentrera sitt bestånd till Halmstad. Detta beror på att de vill vara 
nära sina fastigheter för att kunna förvalta beståndet på ett effektivt sätt. Petersson beskriver att 
de har som målsättning att koncentrera beståndet till 3-4 olika kluster inom Halmstad. Förutom 
hyresfastigheter har Fastighetsstaden AB lokaler i sitt fastighetsbestånd. Petersson berättar att 
han inte behöver göra någon ortsanalys eftersom han känner till Halmstad väl och endast 
investerar i Halmstad. Han utför heller inte någon fastighetsmarknadsanalys då han berättar att 
jämförelsematerialet är väldigt begränsat. Detta beror på att transaktionerna oftast sker i 
bolagsform när större hyresfastigheter säljs vilket gör att köpeskillingen inte publiceras i 
fastighetsregistret. Under intervjun räcker Petersson fram ett urklipp ur Svensk 
Fastighetsindikator 2017. Denna sammanställning visar uppgifter om fastighetsmarknaden i 
Halmstad från det förgångna året. Denna använder Petersson sig av för att jämföra hur 
utvecklingen i Halmstad ser ut med liknande städer i Sverige och för att se hur utvecklingen skett 
de senaste åren.  
 
Fastighetsstaden har valt att inte ha några fastställda beslutskriterier som de utgår ifrån vid 
förvärv av hyresfastigheter. Petersson berättar att eftersom varje hyresfastighet är unik och varje 
hyresfastighet har olika fördelar och nackdelar så ser förutsättningarna olika ut från gång till gång. 
Detta innebär att de inte har fastställt några nyckeltal som de utgår ifrån i beslutsprocessen. 
Petersson berättar istället att hyresfastighetens läge har en väldigt stor betydelse för om de 
kommer vara intresserade eller ej. Detta beror bland annat på att de har som strategi att 
koncentrera sitt bestånd till Halmstad. 
Fastighetsanalys 
Inför ett förvärv av hyresfastigheter lägger Petersson stor vikt vid den tekniska analysen av 
hyresfastigheten. Han vill undersöka så mycket som möjligt för att försäkra sig om att det inte 
uppstår några oförutsedda större kostnader. För att undersöka hyresfastighetens skick och 
renoveringsbehov i de fall bedömningen är mer osäker använder sig Petersson av tekniker inom 
ventilation, värme, vatten, el och byggnadskonstruktion. På så sätt menar Petersson att han får en 
känsla av hyresfastighetens renoveringsbehov de kommande tio åren. 
 
“Få fastighetsägare medger det, du behöver verkligen gå in och rota. Helst så vill du nästan provborra.” (G, 
Petersson, personlig kommunikation, 3 april 2017) 
 
Petersson berättar att de sedan tittar på hyresnivån, vilket utgör intäkterna i fastigheten. Då kan 
de börja räkna på vad hyresfastigheten är värd. Detta gör Petersson dels genom att titta på de 
intäkter och kostnader som säljaren tillhandahåller och dels genom sin tidigare erfarenhet 
beräknar med hjälp av en schablonkostnad för drift och underhåll. Petersson berättar att de sedan 
tittar om det finns möjlighet att renovera hyresfastigheten och därmed förädla hyresnivån. 
Därefter räknar Petersson med enkla medel ut direktavkastningen genom att använda sig av den 
tilldelade informationen från säljaren om intäkter och kostnader i hyresfastigheten. Genom att 
titta på vad som är möjligt att förädla i hyresfastigheten beräknar Petersson hur låg 
direktavkastning han är beredd att investera i. För att försäkra sig om att kostnaderna för lån inte 
stiger till ohållbara nivåer har Fastighetsstaden valt att ha ett räntetak på sina banklån. Petersson 
menar att vissa kostnader inte går att förändra särskilt mycket såsom renhållning och 
vattenförbrukning. Petersson räknar inte med att det är några vakansgrader på hyresfastigheten. 
Han menar att det inte är någonting man behöver tänka på och att den tillfälliga vakansgrad som 
uppstår vid renoveringar räknas till renoveringskostnaderna. 
 
När Petersson får ta del av prospektet börjar han direkt räkna på de siffror som finns tillhanda 
för att beräkna vad hyresfastigheten kan vara värd. Han menar att driftkostnaderna är för låga på 



 22 

grund av för lågt beräknat underhåll och att det inte tas hänsyn till framtida renoveringar. 
Därefter tittar han på vilka möjligheter till förädling som kan tänkas finnas i hyresfastigheten. 
Möjligheten till att investera i fiber är ingenting som han ser som någon större fördel. Däremot 
ser han möjligheten till att vidare renovera de bostäder som är i sämre skick i fastigheten och att 
det framförallt är det som är intressant att titta på utifrån det underlag som prospektet ger. 
Petersson menar dock att detta kan ta tid då det antingen krävs samtycke från hyresgästerna eller 
att de flyttar och eftersom det inte handlar om många lägenheter blir marginalerna mindre. Vidare 
menar Petersson att det är hopplöst att förvärva denna typ av hyresfastigheter i dagsläget då 
priserna rusar iväg vid budgivning. Han menar att det hade varit mer intressant om det var 160 
lägenheter istället för 16 eftersom det är betydligt färre spekulanter vid den typen av 
fastighetsaffärer.  
 
Beslutsprocessen 
Beslutsprocessen börjar med att Petersson tittar på vart hyresfastigheten är belägen. Befinner sig 
hyresfastigheten inom Halmstad tittar de i nästa skede på hur skicket är, när hyresfastigheten är 
uppförd och hur den ser ut. Visar det sig att vitala delar i stommen som tak eller stammar 
kommer behöva renoveras eller att fönstren ska bytas ut är hyresfastigheten inte längre intressant 
då det innebär för stora kostnader i relation till det prisläge som idag råder på 
fastighetsmarknaden.  
 
Petersson berättar att han inte upplever att det någon gång saknas information för att kunna fatta 
beslut. Däremot är den information som tilldelas från säljaren ofta väldigt knapphändig med bara 
ett fåtal nyckeltal och information från bokföringen. Detta gör att de själva räknar ut nyckeltal för 
värme och andra kostnader som går att påverka. Mer fasta kostnader som sophämtning och 
vattenförbrukning är svårare att påverka menar Petersson. Det som kan vara svårt att bedöma 
med fullständig säkerhet är skicket i hyresfastigheten. Petersson menar att i de fall bedömningen 
av skicket är svårare och de verkligen är intresserade tar de hjälp av konsulter inom bygg och vvs 
som undersöker hryesfastigheten mer ingående. Trots detta kan det vara svårt att med säkerhet 
veta vilket skick stammar och liknande delar som är svåra att undersöka utan större ingrepp är i.  
 
Trots ingående undersökningar av hyresfastighetens skick och ekonomiska beräkningar berättar 
Petersson att tidigare erfarenhet och magkänsla har en väldigt viktig roll och är nästan grundande 
för beslut om hyresfastigheten ska förvärvas eller inte. Petersson berättar om en hyresfastighet 
som förvärvades för ett 20-tal år sedan som var i väldigt dåligt skick. Detta var under 
lågkonjunktur och skicket avskräckte de flesta andra fastighetsägare från att vara intresserade. 
Petersson beskriver att de vågade investera för att hyresfastigheten låg på ett bra läge och det 
kändes rätt trots att det mesta talade emot att det skulle vara en god investering 
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4.4 Intervju	med	Jerry	Zander	-	Backahill	AB	
Investeringsstrategi 
Backahill AB har en stor blandning av fastighetstyper, däribland bostäder, lokaler, 
kontorsfastigheter, dagis, skolor och industrilokaler. De äger och förvaltar fastigheter i 
Ängelholm med omnejd. Utöver fastigheter i Ängelholm har Backahill AB fastigheter i Båstad 
och Helsingborg. Zander berättar att det sker väldigt få transaktioner i Ängelholm på grund av att 
det i Ängelholm finns ett fåtal starka lokala fastighetsägare som inte avyttrar sitt 
fastighetsbestånd. Detta har gjort att Backahill AB har expanderat till andra orter där 
möjligheterna till expandering är större.  
 
På grund av att de äger fastigheter i centrala Ängelholm är många av deras fastigheter i 
Ängelholm av blandad fastighetstyp med lokaler i bottenplan och bostäder ovanför. De har som 
strategiskt mål att hålla en hög kvalitet på deras bostäder vilket gör att de endast investerar i nyare 
fastigheter från slutet av 80-talet och framåt med högre standard. Zander menar att standarder 
såsom hiss är någonting som är en konkurrensfördel även om vakansgraden i dagsläget är 
obefintlig. Zander berättar att det är viktigt att det även finns utvecklingsmöjligheter i 
hyresfastigheterna de förvärvar, att det finns en känsla att kunna förädla hyresfastigheten. Vid 
förvärv ska hyresfastigheter därför passa in i det övriga beståndet vad gäller kvalitet och standard 
men även utseendemässigt. Zander menar att hyresfastigheter som sticker ut utseendemässigt på 
ett positivt sätt påverkar beslutsfattandet då de vill äga arkitektoniskt attraktiva fastigheter. 
 
Hyresfastighetens läge har en stor betydelse för om det ska vara intressant att förvärva. Eftersom 
de i Ängelholm har hyresfastigheter i de centrala delarna är hyresfastigheter i utkanten av 
Ängelholms kommun inte intressanta för bolaget. Detta beror på att deras organisation är 
centraliserad till centrala Ängelholm vilket gör att hyresfastigheter utanför de centrala delarna 
försvårar förvaltningsarbetet. Storleken på hyresfastigheten har också en stor betydelse för 
Backahill AB. För hyresfastigheter spelar det ingen roll vad det är för hyresgäst i bostäderna, det 
viktiga är storleken som Zander berättar har en stor betydelse för om det är ekonomiskt lönsamt 
att äga och förvalta hyresfastigheten. Zander berättar att de inte gjort ortsanalyser för nya orter 
såsom för Helsingborg. Zander menar att det är självklart att de inte investerar på en annan ort i 
blindo utan att de givetvis känner till orten och bedömer dess framtidsutsikter som lovande. 
Däremot uttrycker Zander det som att det kan vara en fördel att inte veta för mycket heller vid 
en nyetablering på en ny ort. 
 
“Det kan vara bra att inte känna till för mycket heller. Det kanske skrämmer dig innan så du inte vågar dig dit. 
“ (J. Zander, personlig kommunikation, 8 Maj 2017) 
 
Fastighetsanalys 
Zander berättar att den tekniska analysen av en hyresfastighet innebär att de besiktigar fastigheten 
för att se att det inte är några brister i vitala delar. Detta gör de själva eftersom de upplever att de 
har den kunskap som krävs. I fall där det kan finnas miljöproblem tar de däremot hjälp av 
konsulter för att utreda vidare. Eftersom en hyresfastighet är fixerad till sitt läge och utseende 
tittar de mycket på möjligheter att förtäta och förändra efter dagens marknadsbehov. Zander ger 
som exempel att de tittar på möjligheten att dela upp en stor lägenhet till två mindre för att bättre 
kunna erbjuda vad som efterfrågas. Med det hyressättningssystem som finns idag spelar läget 
ingen roll för den hyra som går att ta ut för bostäder. De tittar därför på vad det finns för 
möjligheter att förädla hyresfastigheten genom att höja standarden i bostäderna för att kunna 
höja hyrorna. Zander beskriver även fiber som en allt mer viktig konkurrensfördel för framtiden 
och är därför en viktig förutsättning att det går att installera.  
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När Zander får ta del av prospektet tittar han på vilken förbättringspotential det finns i 
hyresfastigheten. Han tittar bland annat på vad det skulle finnas för möjlighet att bygga 
lägenheter på vinden. Han tittar på vad det finns för risker med fastighetens tekniska delar och 
vad det kan tänkas finnas för större kostnader inom den närmsta tiden. Eftersom det inte finns 
hiss i fastigheten som utgör prospektet menar Zander att detta är någonting som hade inneburit 
konkurrensfördelar. Bland annat tittar han på att endast hälften av fönstrena i fastigheten är 
utbytta och vad det är för slags stomme och fasad. Därefter tittar Zander på de ekonomiska 
aspekterna i fastigheten och bedömer om driftskostnaderna är rimliga utifrån hyresintäkterna. 
Zander kollar på hur hyresavtalen ser ut, om parkeringsplatserna ingår i hyran eller ej. Zander 
berättar att han i ett verkligt fall hade kollat byggrätten för fastigheten för att se om det finns 
utökade byggrätter för fastigheten som ökar värdet samt att det finns bygglov för fastigheten.  
 
Zander menar att en förutsättning för att kunna upprätta kalkyler för en hyresfastighet är att veta 
vad hyresintäkterna är. Övriga underlag för att kalkylera tar berättar Zander att de själva tar fram 
genom tidigare erfarenhet av vad driftskostnader och så vidare ligger på. Däremot tillägger 
Zander att de kan skapa sig en uppfattning även av hyresintäkterna då de inte skiljer sig 
anmärkningsvärt mellan olika kvarter i Ängelholm. Zander berättar att de gör olika typer av 
kalkyler som de sedan vänder och vrider på för att säkerställa att kalkylen går ihop ekonomiskt 
utifrån det marknadspris en hyresfastighet har med det avkastningskrav de har. Utöver detta tar 
de även hjälp av tjänster som tillhandahåller information om fastigheter, i detta fall Bisnode 
InfoTorg. Genom den informationen som tillhandahålls från Bisnode InfoTorg menar Zander 
att de ganska enkelt kan göra en värdering. Zander berättar att de har ekonomiska kriterier då de 
har som mål att gå med vinst, vilket gör att de inte är intresserade om priset för en hyresfastighet 
är överdrivet och inte går att försvara ekonomiskt. Mycket beror på marknaden och ränteläget 
menar Zander. Den huvudkalkyl de använder vid värderingen i den ekonomiska analysen är en 
direktavkastningsmetod där de räknar på driftnettot och en bedömning av vad räntan kommer 
ligga på de närmaste fem åren i genomsnitt. De har egna system och mallar de utgår ifrån men tar 
även hjälp av utomstående värderare som de samarbetar med. Utöver 
direktavkastningsberäkningar upprättas nuvärdesberäkningar men de använder även kostnaden 
per kvadratmeter som jämförelseunderlag mot andra hyresfastigheter samt vad det kostar att 
bygga nytt. Enligt Zander bör kvadratmeterpriset ligga på runt 12- till 13 000 kr för att det ska 
vara en intressant hyresfastighet att förvärva. Zander uttrycker sig om att de gör detta för att 
jämförelsen med kvadratmeterpriset är uttryckt i verkliga pengar, vilket nuvärdesberäkningar inte 
är. Vakansgraden för bostäder räknar de alltid med som obefintlig. Överlag menar Zander att de 
inte behöver särskilt mycket information för att kunna kalkylera för en hyresfastighet. 
 
Beslutsprocessen 
Zander berättar att de har ett samarbete med mäklare och olika typer av konsulter som jobbar 
med försäljning av fastigheter. Detta samarbete mäklare och konsulter men även kontakter i 
bolagets nätverk gör att de får reda på när hyresfastigheter är till salu i de områden de verkar i. 
Zander berättar att det även kan hända att de blir kontaktade av en fastighetsägare direkt som vill 
sälja sin hyresfastighet. Det kommunala fastighetsbolaget i Ängelholm bygger och avyttrar inte 
lika mycket som i andra städer såsom Helsingborg, säger Zander. Detta är en av anledningarna till 
att det inte sker många fastighetstransaktioner i Ängelholm. När Backahill AB väl fått reda på att 
en hyresfastighet är till salu tittar de på om fastigheten först och främst är förvaltningsmässigt 
korrekt utifrån deras investeringsstrategi och organisation. De tittar som tidigare nämnt på 
hyresfastighetens läge som spelar en stor roll för om fastigheten är intressant eller ej. 
Hyresfastigheten ska passa in i det övriga beståndet vad gäller fastighetstyp, kvalitet, utseende och 
storlek.  
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Zander berättar att det är ledningsgruppen själva som tillsammans fattar besluten vid förvärv av 
hyresfastigheter. Styrelsen är endast inblandade vid större projekt eftersom ledningsgruppen är 
halva styrelsen. Ledningsgruppen består utöver Zander som fastighetschef utav ekonomichef, 
VD och ägarna. Detta påverkar enligt Zander beslutet eftersom alla måste vara överens och det 
ska kännas rätt för alla. Zander menar dock att ledningsgruppen har samma kriterier och visioner. 
Vidare utvecklar Zander att en hyresfastighet som inte ser estetiskt bra ut trots att det är en 
ekonomiskt bra affär inte är intressant för någon i ledningsgruppen. Uppfyller en hyresfastighet 
de kriterier som bolaget har, beslutar de om att gå vidare i beslutsprocessen med att göra en 
teknisk och ekonomisk analys. Går de ekonomiska analyserna ihop och den tekniska analysen 
inte visar några större brister tas det upp i ledningsgruppen där de beslutar om att gå vidare för 
att komma överens med säljaren. Då lämnas vanligtvis ett indikativt bud till säljaren. Zander 
menar att säljaren då kan sålla bort vilka potentiella köpare de vill förhandla vidare med. Detta 
kan bero på att säljaren har en känsla för hyresfastigheten precis som köparen och det är därför 
inte säkert att det bara handlar om vem som vill betala mest, berättar Zander. 
 
Zander beskriver hur känslan av att en hyresfastighet känns rätt att förvärva och investera i är 
viktigt, det ska kännas rätt. Det är viktigt för Backahill AB att hyresfastigheten är arkitektoniskt 
rätt, det är viktigt att den är snygg. Vidare utvecklar Zander att det är hans tidigare erfarenheter 
som gör att han kan få en känsla över om en fastighet känns rätt att förvärva eller ej. Zander har 
arbetat på Backahill AB sedan 2006. Tidigare arbetade han på PEAB som arbetschef. Zander 
menar att erfarenheten växer med tiden, under tiden han arbetat på Backahill AB har de förvärvat 
ett 30-tal hyresfastigheter. Zander påpekar även att hans intresse för byggnations- och 
förändringsarbete inom fastigheter som bidrar till känslan för vad som gör att en hyresfastighet 
känns rätt eller fel. Zander menar att detta intresse delas av de anställda på Backahill AB och att 
de har en ägare som vill förädla och ständigt utveckla fastighetsbeståndet. Detta är något som 
präglar alla som jobbar på Backahill AB. Detta gör att det ska finnas rätt förutsättningar från 
början för att kunna förädla, utan att behöva renovera det mesta för att få rätt känsla för 
hyresfastigheten. 
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4.5 Intervju	med	Håkan	Svensson	-	Melin	Förvaltnings	AB	
Investeringsstrategi 
Melin Förvaltnings AB äger idag endast fastigheter i centrala Ängelholm, totalt 40 fastigheter 
varav 3 är rena lokalfastigheter. Övriga fastigheter är hyresfastigheter eller av blandad 
fastighetstyp med lokaler på bottenplan och bostäder på ovanliggande plan. Svensson beskriver 
Melin Förvaltnings AB som ett Ängelholmsbolag som vill verka med lokal förankring och 
närvaro. Han menar att de förvaltar och bygger hyresfastigheter för de som bor i Ängelholm och 
värnar därför om orten. Det ska gå att motivera att Melin Förvaltnings AB har en lokal närvaro. 
Svensson menar att om de hade förvärvat hyresfastigheter utanför Ängelholm hade det blivit 
onödigt mycket transport och svårt att hitta rätt leverantör vilket hade försvårat 
förvaltningsarbetet. Svensson säger även att om de skulle besluta om att förvärva i andra orter 
kräver det att man inte förvärvar för lite eller för mycket, Svensson tycker ett bestånd på 70-100 
lägenheter skulle varit en bra start på orten. För då motiveras det att positionera en ny avdelning 
av förvaltningen på det området. 
 
Svensson beskriver att ränteläget som det ser ut nu med låga räntor gör att det är väldigt få som 
vill sälja sina hyresfastigheter, vilket gör att det inte finns någon större möjlighet till att förvärva i 
nuläget. Detta beror även på att de är geografiskt centrerade till Ängelholm där den lokala 
marknadens aktörer utgörs av ett fåtal större lokala fastighetsbolag. Svensson berättar om att de 
fåtal objekt som varit ute till salu har varit ointressanta då de inte har passat in i deras strategi. 
Detta beror på att de har utgjorts till större del av lokaler eller att det har varit för små fastigheter 
med endast 6-8 bostäder. Det som har förvärvats under Svenssons tid på fastighetsbolaget har 
enligt Svensson passat in i det resterande beståndet. Ett förvärv berodde till stor del på att det låg 
intill fastigheter som ägs av Melin Förvaltnings AB. Svensson menar att detta förvärv var 
strategiskt på grund av läget och att det passade väldigt bra in i det övriga fastighetsbeståndet. 
Det andra förvärvet passade även det in i det övriga beståndet. Denna hyresfastighet ligger minst 
centralt av de fastigheter de äger men fortfarande i samma område som de verkar i.  
 
Melin Förvaltnings AB har alltså som strategi att verka i Ängelholm, fastigheten ska komplettera 
det nuvarande fastighetsbeståndet och det ska vara ekonomiskt försvarbart. Svensson berättar att 
det går att bortse från dessa tre kriterier i särskilda fall. Som exempel nämner Svensson när de 
förvärvade en hyresfastighet på grund av det strategiska läget. Trots att de fick betala lite mer var 
läget så pass bra att magkänslan var rätt i detta fall menar Svensson. Han tillägger även att de 
ekonomiska beräkningarna visade tillräckligt bra förutsättningar för att hyresfastigheten skulle 
vara intressant. Eftersom de valt att endast investera i Ängelholm och Svensson är uppväxt i 
orten menar han att han kan marknaden i orten så bra att han inte behöver utföra en ortsanalys 
eller fastighetsmarknadsanalys. 
 
Fastighetsanalys 
Melin Förvaltnings AB utför alltid en teknisk analys av hyresfastigheten. Detta beror på att 
säljaren ibland kan beskriva fastighetens skick som bättre än vad det egentligen är. Svensson 
berättar att förutom honom är kvalitetsansvarig, fastighetsförvaltaren och ordförande i styrelsen 
med under denna besiktning. Svensson bollar med ordförande innan styrelsen skall engageras 
fullt ut. Den tekniska analysen innebär att de gör vad de kan för att se vad de köper, de kan aldrig 
veta allt menar Svensson. Detta innebär att de undersöker hyresfastighetens tekniska egenskaper 
genom att bland att knacka på bjälklagen, kolla på vinden och på taket genom att lyfta på 
tegelpannor för att se att inget ser bristfälligt ut. När de tar hjälp av konsulter för att undersöka 
delar såsom ventilation innebär det att Svensson måste förlita sig mycket på att den 
informationen från dessa konsulter är korrekt. Den tekniska analysen gör att de får en känsla för 
hyresfastigheten jämfört med om de bara hade läst dess tekniska information. De kan då jämföra 
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den aktuella hyresfastighetens ålder och skick med deras andra hyresfastigheter och utifrån detta 
bedöma om driftkostnaderna och intäkterna är rimliga.  
Svensson berättar att de inför förvärv beräknar direktavkastningen för fastigheten. Detta jämförs 
med vad de är villiga att betala utifrån tidigare förvärv som gjorts eller de hört talas om. Svensson 
menar att det låga ränteläget gör att avkastningsnivåerna är oerhört låga och priserna höga. Detta 
går att motivera om räntan ligger kvar på samma nivå men Svensson menar att hans erfarenhet 
säger att räntorna kommer att öka vilket gör att känslan att förvärva i nuläget inte känns bra. 
Utöver detta säger Svensson att de inte upprättar några slags kassaflödesanalyser, detta på grund 
av att Svensson anser de överflödiga.  De tittar även på vad det är för hyra per kvadratmeter i 
respektive lägenhet för hela hyresfastigheten. Därefter upprättar Svensson en prognos på hur 
mycket det går att påverka hyran, genom renoveringar av lägenheterna, möjligheterna till hiss eller 
liknande hyreshöjande åtgärdet. Detta görs för att Svensson vill ha en känsla av hyresfastighetens 
potential. När Svensson kollar på driftskostnader inkluderar han driftkostnader för el, vatten och 
värme, underhållskostnader och även reparationskostnader. Svensson säger sedan att trots den 
totala driftskostnaden blir högre på grund av de inkluderade reparationskostnaderna kan de även 
innebära potentiell ökning av hyresintäkter även här vilket måste beaktas i kalkylen. För att kolla 
om driftskostnaderna är rimliga använder sig Svensson av deras nuvarande bestånd som 
referenser. Svensson menar på att beståndet består av tillräckligt många hyresfastigheter för att 
kunna utgöra ett tillfredsställande jämförelseunderlag. Svensson berättar att de inte bedömer 
vakansgrader som någon osäkerhet eftersom den i dagsläget är i princip noll. Att den inte är noll 
beror endast på att det blir ett visst glapp när någon flyttar. Svensson menar att det skulle kunna 
se annorlunda ut i framtiden men det är ingenting de tar med i riskbedömningen. På grund av 
den låga räntenivån som idag råder räknar Svensson på en snittränta bedömt på vad räntenivå 
kan tänkas ligga på i framtiden. Svensson menar att den nuvarande räntenivån inte är långsiktigt 
hållbar och således inte ekonomiskt försvarbar att räkna med. 
 
När Svensson blir tilldelad prospektet jämför han det med ett av deras tidigare förvärv vad gäller 
storlek och förädlingsmöjligheter. På grund av att prospektet liknar ett av deras tidigare förvärv 
jämför han även de ekonomiska aspekterna vad gäller driftkostnader och intäkter. En egenskap 
som Svensson menar inte ska underskattas är parkeringsplatser som ger en säker intäkt. Svensson 
menar att det är ett intressant prospekt på grund av möjligheterna till att renovera och höja hyran 
men att prisläget i dagsläget är för högt. 
 
Beslutsprocessen 
Svensson har arbetat som VD på Melin Förvaltnings AB i drygt fem år. Under hans tid på 
fastighetsbolaget har två hyresfastigheter förvärvats och en lokalfastighet har avyttrats. Svensson 
har en bakgrund som ekonom. Detta menar Svensson påverkar beslutsfattandet då han grundar 
beslut mycket på vad som går att läsa sig till och kalkylera fram och mindre på magkänsla.  
 
“Jag är ju varken byggare eller projektingenjör, jag är ju ekonom precis som ni i botten. Så jag går ju mycket på 
vad jag kan läsa mig till, jag har ju inte den magkänslan.” (H, Svensson, personlig kommunikation, 8 maj 
2017)  
 
Eftersom Svensson är uppvuxen i orten där de verkar menar han att han har en erfarenhet av 
vilka områden som är attraktiva. Detta gör att han ändå känner att vissa hyresfastigheter är mer 
attraktiva än andra att förvärva. Svensson får reda på att hyresfastigheter är till salu via kontakten 
med andra fastighetsägare i Ängelholm. 
 
När Svensson tillträdde som VD konstruerades en investeringsstrategi. Strategin innebar att 
Svensson fick mandat att handla inom Ängelholm, med viss omnejd. Med omnejd menades till 
exempel Båstad, Höganäs och Helsingborg. Detta gör att Svensson måste agera inom sin 
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befogenhet. Svensson har även befogenheten att besluta om reparationer, renoveringar och 
underhåll, under en miljon kronor. Projekt över denna gräns måste tas upp och godkännas i 
styrelsen, detsamma gäller för förvärv. Eftersom dessa större projekt måste tas upp i styrelsen 
och de bara träffas fem gånger om året, så använder sig Svensson av styrelseordförande väldigt 
mycket för att diskutera sina idéer.  
 
Som tidigare nämnts känner Svensson att han känner till Ängelholm så passa väl att han inte 
behöver upprätta någon slags ortsanalys eller fastighetsmarknadsanalys. Detta på grund av hans 
erfarenheter då han är uppväxt på orten. Enligt Svensson gör detta att han vet vilka områden 
som är prioriterade och vilka som inte är det. Denna erfarenhet av orten påverkar Svenssons 
beslut på ett sånt sätt att de förvärvar hyresfastigheter på områden där han vet att ängelholmarna 
vill bo. Svensson beskriver även att han med bra precision kan rangordna områden i Ängelholm 
efter efterfrågan på boende. Svensson beskriver att han på sätt får en känsla av hur mycket 
pengar de kan spendera på förvärvet i respektive område relaterat till vilken hyra de kan få ut. 
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5 ANALYS 
 

I följande kapitel analyseras den empiriska data som samlats in. Detta kommer att göras genom att den 
empiriska datan ställs mot de teorier som utgör den teoretiska  referensramen. 

 

5.1 Investeringsstrategi	
Wennerholm och Petersson uttrycker sig i intervjun att de inte har några fastställda beslut- eller 
investeringskriterier som deras beslut grundar sig på. Detta skiljer sig från vad Zander och 
Svensson framför som säger att de har fastställda kriterier som är beslutsgrundande. Av 
intervjuerna med Wennerholm och Petersson framkommer det dock att de har beslutskriterier 
eftersom beslutsfattarna har gjort ett aktivt val att endast investera i hyresfastigheter som ligger i 
Halmstads kommun. Detta kan kopplas till den normativa beslutsmodell som Roberts & 
Henneberrys (2007) tagit fram som beskriver att fastighetsbolag först upprättar beslutskriterier i 
beslutsprocessen för att lättare kunna upprätta en strategi. Wennerholm har även valt att 
investera i hyresfastigheter med olika geografiska förutsättningar inom Halmstads kommun. Likt 
Wennerholm har även Petersson valt att investera i olika områden även inom samma ort genom 
att endast investera i tre till fyra samlade kluster.  
 
Enligt den empiriska datan visar det sig att samtliga respondenter har uttalade eller outtalade 
beslutskriterier vid förvärv av hyresfastigheter. Detta rationella tillvägagångssätt vid 
beslutsfattande grundar sig enligt March (2006) och Roberts & Henneberry (2007) i den 
normativa beslutsteorin, där beslut ska vara baserade på rationella underlag, tankar och aktiva val. 
Däremot innebär fastställandet av beslutskriterier att beslutsfattare bortser från och sållar således 
bort information om de hyresfastigheter som inte uppfyller kriterierna. Detta visar på att 
respondenterna inte innehar perfekt information, vilket beskrivs av March (1994) i den normativa 
beslutsteorin som en förutsättning för att kunna fatta fullt rationella beslut. Detta gör således att 
respondenternas beslut påverkas av begränsad rationalitet till en viss grad. Enligt March (1994) 
och Brunes (2005) beror denna begränsning i rationaliteten på att alla tillgängliga 
handlingsalternativ inte beaktas. Detta gör att samtliga respondenterna endast letar efter 
tillräckligt bra handlingsalternativ, vilket enligt Brunes (2005), March (1994) och Simon (1979) 
resulterar i att de kan endast ta tillfredsställande beslut. 
 
Utifrån intervjuerna framkommer det att enbart Zander har diversifierat Backahill ABs 
fastighetsbestånd geografiskt via olika orter. De har fastigheter i Ängelholm, Båstad och 
Helsingborg. Anledningen till detta är som tidigare nämnt på grund av att det sker för få 
transaktioner i Ängelholm som därför lett till expandering på andra orter så som Helsingborg. I 
samband med beslutet om att expandera till andra orter så kan diversifieringsfördelar uppnås 
enligt Eichholtz et al. (1995) då olika orter har olika geografiska förutsättningar. Vid ett beslut 
som Zanders att diversifiera fastighetsbeståndet kan ortsanalyser ge en bra överblick över ortens 
geografiska läge och ekonomiska förutsättningar (Lind & Persson 2015). Dock berättar Zander 
att han inte använt sig utav denna typ av analys för Helsingborg. Zander bedömer Helsingborg 
som en lovande ort, och uttrycker det som att för mycket information inte alltid är positivt. Detta 
stämmer överens med vad Harung (1993) diskuterar om att beslutsfattares beslut inte alltid är 
logiska och baserade på fakta utan påverkas av dolda faktorer. Inom den deskriptiva beslutsteorin 
diskuteras det intuitiva samspelets påverkan på beslutsfattandet. Khatri & Ng (2000) beskriver att 
det intuitiva samspelet som består av tidigare erfarenheter, magkänsla och bedömningsförmåga 
kan påverka beslutsfattandet. Enligt Simon (1987) kan detta leda till att beslutsfattaren litar på sin 
intuition, vilket vi kan se i Zanders fall. Den påverkan som beslutsfattarens erfarenhet har på 
beslutsfattandet kan enligt Harung (1993) tillta ju mer erfarenhet som beslutsfattaren införskaffar 
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sig. Detta kan därav även förstärka det intuitiva samspelet som beskrivs av Khatri & Ng (2000). 
Vi kan således se indikationer att detta intuitiva samspel tar en större plats i fall där de rationella 
beslutsunderlagen är mer bristfälliga men att beslutsfattare strävar efter att fatta så rationella 
beslut de kan. Att fullt rationella beslut inte kan fattas beror bland annat på att den information 
som finns att tillgå vid fastighetsförvärv ofta är bristfällig. I de fallet Zander berättade om 
diversifiering av beståndet genom förvärv i Helsingborg var det snarare tvärtom. Han valde att 
aktivt bortse från information som han menar hade kunnat påverka beslutet till att inte förvärva. 
Detta visar på att det finns en chans att vi han litar mer på sin erfarenhet och magkänsla än på att 
den information som går att samla in är relevant. Detta irrationella beteende som beskrivs kan 
kopplas till de beteendemönster som Brunes (2005) beskriver att irrationella beslut grundas på. 
Det kan beskrivas som att beslut i detta fallet beror på ett överdrivet förtroende av förmågan att 
fatta beslut och att marknadens lönsamhet överskattas. Brunes (2005) menar att detta gör att 
investeringar med större risk ingås och att fenomen som bostadsbubblor och lågkonjunkturer 
bortses från i tron att en ökning av priser kommer fortgå för alltid.  
 
Wennerholm, Petterson och Svensson har valt att inte diversifiera sitt bestånd geografiskt via ort. 
Enligt respondenterna beror detta framför allt på att det hade försvårat arbetet med att förvalta 
hyresfastigheterna och ökat kostnaderna. Svensson menar att det hade varit ett extra trappsteg att 
ta då de i sådana fall hade behövt äga ett större bestånd på en annan ort och inte endast en 
enstaka fastighet för att kunna motivera det. Svensson menar på att det är viktigt för dem att ha 
en lokal närvaro och förankring. Wennerholm och Petersson har även de beslutat att koncentrera 
sitt bestånd till en ort på grund av att de vill befinna sig nära sitt bestånd för att möjliggöra en 
ökad närvaro och bättre kontakt med hyresgäster. Detta val som Wennerholm, Petersson och 
Svensson har gjort innebär att de inte sprider fastighetsbeståndets risker till olika orter. Detta är 
något som Eichholtz et al. (1995) diskuterar kan skapa diversifieringsfördelar för 
fastighetsbeståndet. Däremot menar Wennerholm att hyresfastigheter är en så pass säker 
investering att han inte behöver sprida riskerna geografiskt. Det viktiga enligt samtliga 
respondenter att fastighetsbeståndet är koncentrerat för att underlätta förvaltningen. Eftersom 
respondenterna bortser från hyresfastigheter som ligger utanför den ort eller område de valt att 
investera i gör det att de inte beaktar alla tillgängliga alternativ. Detta innebär att alla möjliga 
konsekvenser inte beaktas beaktas. På grund av detta kan vi se att deras möjlighet att kunna fatta 
rationella beslut begränsas.  
 
Utöver detta har samtliga respondenter diversifierat sitt fastighetsbestånd via olika 
fastighetstyper. Samtliga undersökta fastighetsbolag äger förutom hyresfastigheter även 
kommersiella fastigheter med lokaler och fastigheter av blandad fastighetstyp med både bostäder 
och lokaler. Petersson menar att detta beror på att det är mer intressant att investera i fastigheter 
med både lokaler och bostäder än enbart bostäder. Melin Förvaltnings AB och Backahill AB har 
även de fastigheter med både bostäder och lokaler. Detta beror på att de valt att koncentrera sitt 
bestånd i Ängelholm till centrum, där detaljplanen beskriver att det ska finnas lokaler i 
bottenplan. Wennerholm menar att en påverkande faktor är möjligheten att göra om källare i en 
hyresfastighet till lokaler. Strategin att inte enbart äga hyresfastigheter är enligt Mueller & Ziering 
(1992) ett mer effektiv sätt att sprida riskerna jämfört med att investera på olika geografisk 
platser. 
 
Ur den empiriska datan går det att utläsa att ingen av respondenterna har genomfört ortsanalyser 
för de orter de verkar på. Anledningen till detta fenomen har varit liknande hos samtliga 
respondenter. De anser att de besitter tillräckligt med information om respektive ort, vilket kan 
göra att det finns en risk för att de överskattar sin egna förmåga att fatta rationella beslut (Brunes, 
2005). Deras resonemang om att de besitter tillräckligt med information resulterar i att all 
information inte blir uppsökt och använd som underlag för beslut. Med andra ord besitter de inte 
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fullständig information om sin ort vilket enligt March (1994) begränsar deras förmåga att fatta 
rationella beslut. 
 
Samtitliga respondenterna menar att de inte utför fastighetsmarknadsanalyser. Denna analys 
syftar till att inhämta sådan information om fastighetsmarknaden som Lind & Persson (2015) 
beskriver för att jämföras med den enskilda hyresfastigheten. Lind & Persson (2015) menar dock 
att analysen är problematisk då den insamlade informationen inte alltid är relevant och 
applicerbar på grund av att varje fastighet är unik. Petersson berättar att han inte har några 
fastställda beslutskriterier på grund av detta faktum att varje hyresfastighet är unik. Däremot går 
det att se enligt den empiriska datan att Petersson har outtalade beslutskriterier så som läge. 
Petersson anser även att jämförelsematerialet i Halmstad är för begränsat för att vara relevant. 
Detta skulle kunna vara anledningen till varför han heller inte upprättar en 
fastighetsmarknadsanalys inför sina beslut.  
 
Ur den empiriska datan framkommer det att Zander kan precisera hyresnivåerna i den ort de 
verkar i. Wennerholm menar på att han redan kan hur prisbilden ser ut i den ort de verkar i. Även 
Svensson anser att han har en tillräckligt bra bild över hur hyresfastigheters läge inom orten 
påverkar priset och hur detta påverkar hyresintäkterna och attraktiviteten. Den empiriska datan 
visar att respondenterna anser sig ha tillräcklig information på grund av sina tidigare erfarenheter. 
Detta gör att det finns indikationer att de litar på sin erfarenhet vid beslutsfattande så pass 
mycket att de inte anser sig behöva utföra en fastighetsmarknadsanalys. Att beslutsfattare inte 
alltid grundar beslut på fakta beror enligt Harung (1993) på att beslutsfattare påverkas av faktorer 
så som magkänsla. Enligt Simon (1987) gör detta att beslutsfattare litar på att deras intuitiva 
beslut är korrekta. Enligt Roberts & Henneberrys (2007) normativa beslutsmodell ska 
fastighetsmarknadsanalyser utföras för att kunna fatta fullt rationella beslut. Eftersom detta inte 
utförs av respondenterna kan inte fullt rationella beslut fattas. Respondenternas rationalitet blir 
således begränsad vilket leder till att respondenterna endast kan fatta tillfredsställande beslut. 

5.2 Fastighetsanalys	
5.2.1 Teknisk	analys	
När det ska beslutas om en hyresfastighet ska förvärvas eller inte har respondenterna ensidigt 
svarat att en fastighetsanalys genomförs. Samtliga respondenter genomför både tekniska och 
ekonomiska analyser för att införskaffa relevant data om hyresfastigheten. Detta görs i olika 
omfattning av respondenterna. Petersson säger att han lägger stor vikt vid den tekniska analysen 
av hyresfastighetens skick och gör således vad han kan för att inhämta så mycket information 
som möjligt. Detta innebär att han anlitar sakkunniga personer inom respektive tekniskt område 
för att försäkra sig om att den tekniska analysen utförs på ett sådant sätt som gör att så rationella 
beslutsunderlag som möjligt tas fram. Även Wennerholm och Svensson anlitar sakkunniga 
personer inom varje tekniskt område, för att genomföra den tekniska analysen så utförligt som 
möjligt. Enligt Zander använder de sig endast av sakkunniga vid utredningar av miljöaspekter. 
Resterande delar av den tekniska analysen utför de själva eftersom de anser sig inneha den 
erfarenhet och kunskap som krävs. Dessa aktiva val som samtliga respondenter gör för att ta 
fram så utförliga underlag som möjligt beskrivs av March (2006) och Roberts & Henneberry 
(2007) som rationellt agerande vilket kan leda till rationella beslut. Trots att Petersson genomför 
utförliga tekniska analyser anser han att han inte kan anskaffa sig perfekt information. Det är 
oerhört svårt om inte näst intill omöjligt att inneha perfekt information om en hyresfastighet 
enligt Petersson. Petersson poängterar däremot att den tekniska analysen ger honom en slags 
känsla för hyresfastighetens framtida renoveringsbehov och förädlingsmöjligheter och att denna 
känsla har en stark påverkan på hans beslut om att förvärva eller inte. Fenomenet att 
beslutsfattare använder sig av denna så kallade magkänsla beskrivs av Harung (1993) som att 
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beslutsfattaren får en känsla av vad som är ett bra val. Även Khatri & Ng (2000) fann att 
beslutsfattare använder sig av magkänslan vid beslutsfattandet. Anledningen till att Petersson 
lägger så stor vikt vid på den känsla han får av den tekniska analysen kan beror på hans många års 
erfarenhet av hur information om hyresfastigheters tekniska uppbyggnad ska införskaffas. Detta 
gör att Petersson vet hur han ska samla in, sålla och granska information som framkommer ur 
den tekniska analysen. På så sätt finns det en antydan att Petersson vågar lita på denna känsla. 
Detta stämmer överens med vad Simon (1987) diskuterar om beslutsfattarens förmåga att lita på 
deras intuitiva beslut, vilket enligt Khatri & Ng (2000) byggs på beslutsfattarens tidigare 
erfarenheter, magkänsla och bedömningsförmåga. 
 
Likt Zander är förädlingsmöjligheter för Wennerholm en beslutsgrundande faktor. Ur den 
empiriska datan kan vi se att Wennerholm anser att han på grund av sin stora erfarenhet kan 
skapa sig en uppfattning om hyresfastighetens förutsättningar genom en okulär besiktning. 
Wennerholm anser sig alltså kunna anskaffa tillräckligt med information på grund av hans 
erfarenheter som bygger på tidigare åstadkommande av hans tidigare agerande. Att Wennerholm 
förlitar sig på sin erfarenhet kan vi koppla till Harung (1993) och Khatri & Ng (2000) som 
beskriver att beslutsfattares erfarenhet har en påverkan på beslutet. Wennerholm beskriver även 
att han genom denna okulära besiktning får en känsla för hyresfastighetens förädlingsmöjligheter. 
Att förädlingsmöjligheter är en beslutsgrundande faktor kan kopplas till att beslutsfattares 
kognitiva förmågor är begränsade. Enligt March (1994) är uppmärksamhet en av begränsningarna 
i den kognitiva förmågan som beror på att det finns för många relevanta faktorer inför ett beslut. 
För att hantera detta kan vi se att beslutsfattare istället begränsar sin uppmärksamhet till 
beslutskriterier för att på ett effektivt sätt bortse från vad de tycker är irrelevant information. 
Detta sätt att hantera beslutsproblem på genom att leta efter tillfredsställande val kan kopplas till 
tidigare studier utförda av Brunes (2005) och Simon (1979) som påpekar att detta är ett av de 
vanliga sätten att omvandla svårhanterliga beslut till mer hanterbara. Upprättandet av 
beslutskriterier kan anses som ett rationellt beteende enligt Roberts & Henneberry (2007) 
eftersom detta ska underlätta för beslutsfattaren att få en klarare vision för hur beslutet ska fattas. 
Däremot blir resultatet av dessa beslutskriterier automatiskt att beslutsfattaren bortser från viss 
information och inte vet alla möjliga alternativ, därför kan de inte förutse alla potentiella 
konsekvenser.  
 
5.2.2 Ekonomisk	Analys	
Förutom en teknisk analys av hyresfastigheters tekniska egenskaper och potential genomför 
samtliga respondenter även en analys av hyresfastighetens ekonomiska egenskaper som en del i 
beslutsprocessen. Detta kan kopplas till Roberts & Henneberrys (2007) normativa beslutsmodell, 
där detta är en av förutsättningarna för att kunna fatta rationella beslut. Utifrån empirin kan vi se 
att denna ekonomiska analys precis som den tekniska analysen skiljer sig mellan respondenterna i 
både tillvägagångssätt och omfattning.  
 
Utifrån den empiriska datan går det att utläsa att samtliga respondenter kollar på driftnettot för 
hyresfastigheter. Däremot skiljer det sig i vad respondenterna räknar in i driftnettot. Wennerholm 
och Svensson räknar med en liten grad av vakans till skillnad från Petersson och Zander som inte 
räknar med någon grad av vakans alls. Dock beaktar ingen av respondenter vakansgrad som ett 
osäkert värde som måste tas med i beslutsfattandet. Det framgår av empirin att detta beror på 
den rådande bostadsbristen i de orter som respondenterna verkar, vilket innebär att 
respondenterna inte beaktar vakanser som en risk. Det är däremot inte säkert att den rådande 
bostadsbristen kommer att fortgå för evigt och därför finns det en risk att respondenterna 
överskattar marknadens lönsamhet. Detta kan kopplas till vad Brunes (2005) beskriver som 
irrationella beteendemönster hos beslutsfattare.  
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Wennerholm och Svensson menar samtidigt att det inte går att undvika en viss grad av vakans på 
grund av renoveringar av fastighetsbeståndet och omflyttningar av hyresgäster. Detta gör att 
Wennerholm och Svensson trots säkerheten att hyreslägenheterna inte står tomma räknar med en 
viss vakansgrad. Eftersom Wennerholm och Svensson inkluderar en vakansgrad innebär detta en 
minskning i hyresintäkter, vilket resulterar i ett lägre driftnetto och på så sätt påverkar endera 
hyresfastighetens direktavkastning eller nettonuvärde. Beroende på vilken kalkylmetod de 
använder. Petersson och Zander räknar istället inte med den tillfälliga vakansgraden som beror på 
renoveringar och omflyttningar, vilket resulterar i ett högre driftnetto. Denna skillnad i hur 
Petersson och Zander ser på vad som ska inkluderas i driftnettot, ses som en begränsning i deras 
förståelseförmåga. De har den relevanta datan som behövs för att kunna dra korrekta slutsatser. 
Dock gör begränsningen i förståelsen att respondenterna drar felaktiga slutsatser angående 
driftnettot på grund av att de ser inte vakansgradens relevans.  Detta gör att studiens 
observationer stämmer överens med March (1994) argument angående beslutsfattares kognitiva 
begränsningar.  
 
Genom den empiriska datan går det att utläsa vilka faktorer respondenterna beaktar vid den 
ekonomiska analysen. Vi kan se att samtliga respondenter kollade på de faktorer som kan ha en 
påverkan på driftnettot så som möjligheter att kunna öka hyresfastighetens hyresintäkter eller 
sänka drifts- och underhållskostnader. Detta kan kopplas till en av den normativa beslutsteorins 
grundprincip, att hitta det optimala alternativet, i denna situation hitta den fastighet som kan ha 
det högsta driftnettot. Det vill säga nyttomaximera, vilket enligt French, 2001 och Roberts & 
Henneberry, 2007 ska hjälpa beslutsfattaren att fatta rationella beslut då de kan grunda sina beslut 
på fakta. 
 
En av de rationell beteenden som observerats är respondenternas svar om att nuvarande 
räntenivåer höjer priserna för hyresfastigheter på grund av det sänkta avkastningskraven för 
hyresfastigheter. Det går även att utläsa att samtliga respondenter ser detta som en risk då de 
kalkylerar för en förväntad räntehöjning. Petersson har valt att använda sig av räntetak på sina 
belånade tillgångar för att försäkra sig att räntekostnaderna inte kan stiga över en viss nivå. Dessa 
tillvägagångssätt kan motsägelsevis kopplas till vad Brunes (2005) diskuterar om irrationella 
beteende hos beslutsfattare, eftersom respondenterna inte överskattar marknadssituationen, med 
de nu rådande låga räntor. Zander kalkylerar däremot med en förväntad medelränta över de fem 
närmaste åren vilket gör att han inte beaktar ränteförändringar längre fram än dessa fem år i 
tiden. Eftersom hyresfastigheter vanligtvis ägs för en längre tid än fem år kan detta agerande 
anses begränsat rationellt.  Detta för att all information, det vill säga information om räntan efter 
dessa fem år inte inhämtas (March, 1994). Även Wennerholm och Svensson kalkylerar med en 
förväntad räntehöjning, vilket gör att de inte överskattar marknadens lönsamhet. Däremot 
framgår det inte av den empiriska datan hur långt fram i tiden de spekulerar om denna förväntade 
räntehöjning. Svensson uttrycker det som ett långsiktigt perspektiv. 
 
När respondenterna ska upprätta kalkyler för hyresfastigheter kan vi se att samtliga använder sig 
av direktavkastningsmetoden för värdering och analysering. Däremot ser vi att 
kassaflödesanalyser inte utförs i någon större utsträckning. Anledningen till detta är att 
Wennerholm, Petersson och Svensson anser det överflödigt och att de bedömer att de har 
tillräckliga underlag för att kunna fatta beslut. Detta tillvägagångssätt vid den ekonomiska 
analysen stämmer inte överens med de slutsatser Sah (2009) finner om hur erfarenhet påverkar 
beslutsfattares informationsinsamling inför ett belsut. Enligt Sah (2009) samlar mer erfarna 
beslutsfattare in mer information än mindre erfarna beslutsfattare gör. Detta tillvägagångssätt 
visar även på att deras rationalitet begränsas då de anser sig ha tillräcklig information, trots de inte 
analyserar den informationen de har fullt ut. Detta kan kopplas till de argument som March 
(1994) för om att beslutsfattare inte alltid kalkylerar fram det bästa möjliga valet, utan letar efter 
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det alternativet som är tillräckligt bra. Zander som upprättar kassaflödesanalyser kan således ses 
agera mer rationellt i jämförelse med resterande respondenter på denna punkt.  

5.3 Beslutsprocessen	
Av empirin framkommer det att Wennerholm, Zander och Svensson får reda på att 
hyresfastigheter är till salu främst via kontakter och nätverk. Det framkommer däremot inte ur 
den empiriska datan hur Petersson får reda på att hyresfastigheter är till salu. Enligt Wennerholm 
spelar kontakter och nätverk en viktig roll i om de överhuvudtaget ska få reda på att fastigheter är 
till salu då större hyresfastigheter i regel inte annonseras ut på den öppna marknaden. Detta 
innebär att respondenterna endast beaktar de hyresfastigheter de får reda på via sitt nätverk och 
kontakter och således kan missa att uppmärksamma alla möjliga alternativ. Detta kan kopplas till 
vad March (1994) beskriver om begränsningar i beslutsfattares rationalitet på grund av att de inte 
beaktar alla alternativ i beslutsfattandet. 
 
Enligt respondenterna har erfarenhet en påverkan på beslutsfattandet. Erfarenheten gör att de 
som beslutsfattare kan bedöma om en hyresfastighet är intressant för dem eller ej. 
Respondenternas resonemang kan vi således se stämmer överens med vad Khatri & Ng (2000) 
kom fram till angående hur erfarenhetens påverkan på det intuitiva samspelet påverkar 
beslutsfattandet. Enligt Zander är det hans tidigare erfarenhet inom byggbranschen och på 
Backahill som gör att han kan få en känsla för om en hyresfastighet känns rätt att förvärva. 
Petersson menar att trots att han gör en ingående teknisk analys samt ekonomiska analyser är 
hans tidigare erfarenhet och magkänslan inför ett beslut nästan grundande. Likt Petersson menar 
Wennerholm att han inte behöver mycket information för att kunna fatta ett beslut utan att det är 
hans erfarenhet och framför allt magkänsla som han förlitar sig på. Respondenternas argument 
om att deras erfarenhet påverkar beslut genom att de kan få en känsla av som känns rätt, går att 
kopplas till Harung (1993). Harung (1993) menar på att magkänsla kan ge en indikation på vad 
som är ett bra val.  
 
Wennerholm menar att det hade kunnat sett annorlunda ut om han arbetade på ett större 
fastighetsbolag som han inte då äger själv. Eftersom han arbetar på ett relativt mindre 
familjeföretag menar han att han inte behöver samma kontroll och fullständiga beslutsunderlag. 
Däremot visar denna studie att det inte är storleken på företaget som påverkar beslutsfattandet. 
Enligt denna studies empiriska data beror det på ägarstrukturen. Vi kan utläsa att Wennerholm 
och Petersson, som själva äger sina företag, inte behöver motivera sina beslut för någon annan. 
Detta gör att de kan fatta beslut som endast de känner är tillräckligt bra. Detta kan således göra 
att rationaliteten begränsas då de inte har något övervakande organ som påverkar de till att leta 
efter det optimala valet. Dessa argument kan kopplas till March (1994) definition av intuition som 
en ursäkt för att inte behöva motivera och styrka val som annars inte kunnat vara försvarbara. 
Zander och Svensson, som inte äger bolagen, påverkas av styrelsen i deras beslutsfattande. Enligt 
Zander påverkas besluten av att ägaren har en vilja att ständigt kunna förädla och utveckla 
fastighetsbeståndet. Detta gör att hyresfastigheten måste ha rätt förutsättningar för att kunna 
förädla. Både Zander och Svensson menar att de måste vara överens med styrelsen för att kunna 
fatta beslut om att förvärva en hyresfastighet. Zander uttrycker det som att det inte bara ska 
kännas rätt för honom utan för alla i ledningsgruppen och styrelsen. Svensson menar att han på 
grund av sin bakgrund och förhållandevis korta erfarenheter gör att han grundar beslut mer på 
ekonomiska beslutsunderlag och mindre på magkänsla. Observationen att Svensson litar mindre 
på sin magkänsla på grund av hans relativt mindre erfarenhet stämmer överens med vad Harung 
(1993) beskriver om att beslutsfattare litar mer på sin erfarenhet med tiden. 
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6 SLUTSATSER 
 

I följande kapitel redovisas de slutsatser som studien resulterat i. Studiens teoretiska och praktiska implikationer 
diskuteras och förslag till fortsatt forskning presenteras. 

 
 
Denna studie syftar till att undersöka vad beslutsfattare på fastighetsbolag baserar beslut på vid förvärv av 
hyresfastigheter samt skapa förståelse för vad besluten påverkas av.  
 
Beslut vid förvärv av hyresfastigheter baseras på beslutskriterier. 
Genom studiens fyra intervjuer framkommer det att beslutsfattare baserar beslut vid förvärv av 
hyresfastigheter på beslutskriterier, som kan vara uttalade eller outtalade. Med detta som grund 
kan vi härleda att beslutsfattare använder sig av fastställda kriterier som beslut baseras på vid 
förvärv av hyresfastigheter. Vidare visade studien att beslutsfattare använder sig av 
fastighetsanalyser för att kunna bedöma om en hyresfastighet uppfyller beslutskriterierna. 
Samtliga respondenter använder sig av både tekniska och ekonomiska analyser. Utöver den 
tekniska och ekonomiska analysen visar studien att beslutsfattare baserar beslut vid förvärv av 
hyresfastigheter på dess läge. Anledningen till detta är att respondenterna anser att läget påverkar 
förvaltningen av hyresfastigheter. 
 
Beslut vid förvärv av hyresfastigheter baseras inte på fastighetsmarknadsanalyser. 
Studien visade att ingen av respondenterna upprättar fastighetsmarknadsanalyser inför beslutet 
att förvärva hyresfastigheter. Studien har gett indikationer på att detta beror på 
fastighetsanalysens implementeringssvårigheter. Detta på grund av att en av respondenterna 
angav att bristande jämförelsematerial och det faktum att varje hyresfastighet är unik är 
anledningen till detta inte utförs. Det skulle även kunna bero på att respondenterna anser sig 
inneha tillräckligt med information om fastighetsmarknaden och den hyresfastighet som ska 
jämföras på grund av deras erfarenhet av den ort de verkar i. 
 
Beslut vid förvärv av hyresfastigheter baseras på hyresfastigheters skick, driftnetto och 
direktavkastning. 
Utifrån den empiriska datan kan vi se att respondenterna antyder på att de får ut liknande 
information genom fastighetsanalyser. De beslutsunderlag som framkommer av den tekniska 
analysen som beslutsfattare baserar beslut på är information om hyresfastigheters nuvarande 
skick. Den tekniska analysen av hyresfastigheters skick visar även framtida förädlingsmöjligheter 
och renoveringsbehov, som har en avgörande betydelse för respondenternas beslut om att 
förvärva hyresfastigheter eller inte. De beslutsunderlag som framkommer ur den ekonomiska 
analysen som beslutsfattare baserar beslut på är hyresfastigheters driftnetto och direktavkastning.  
 
Beslut vid förvärv av hyresfastigheter påverkas av det intuitiva sambandet mellan 
erfarenhet, bedömningsförmåga och magkänsla. 
Vidare visar det sig att beslutsfattares beslut påverkas av det intuitiva sambandet mellan 
erfarenhet, bedömningsförmåga och magkänsla. Denna slutsats dras dra då det går se att 
respondenternas erfarenhet påverkar omfattningen av den tekniska respektive den ekonomiska 
analysen.  
 
 
Beslut vid förvärv av hyresfastigheter påverkas av sambandet mellan erfarenhet och 
magkänsla. 
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Studien visar att beslutsfattare med mer erfarenhet litar mer på magkänsla då respondenterna 
med mer erfarenhet anser sig inneha tillräckligt med information för att kunna göra en 
tillfredsställande bedömning, som gör att de kan fatta tillfredsställande beslut vid förvärv av 
hyresfastigheter. Detta går att påvisa utifrån Zanders beteende då Helsingborg bedömdes som en 
lovande ort trots att ingen ortsanalys genomfördes, då Zander ansåg sig inneha tillräcklig 
information. Zander bortsåg alltså från information vilket gör att hans beslut inte kan vara fullt 
rationellt.  
 
Ägarstrukturen påverkar beslut vid förvärv av hyresfastigheter. 
Studiens urval gjordes på ett sådant sätt där vi bortsåg från respondenter som arbetade på 
noterade bolag eftersom vi trodde ägarstrukturen av noterade bolag skulle påverka resultatet. 
Dock visar studien att ägarstrukturen har en påverkan även på onoterade bolag. Studien visar att 
besluten för de respondenter som inte äger bolaget de arbetar på påverkas av övriga i 
ledningsgrupp och styrelse. Dessa respondenter är tvungna att kunna motivera sina beslut för 
andra och inte enbart för sig själva.  
 
Avslutningsvis visar studien att beslutsfattare upprättar rationella beslutskriterier vilket är en 
förutsättning för att beslutsfattare ska kunna fatta rationella beslut. Däremot påverkar 
beslutsfattares försök att agera rationellt samtidigt deras möjlighet att agera rationellt. Detta beror 
på att upprättandet av beslutskriterier leder till att alla tillgängliga alternativ inte beaktas och 
därmed heller inte alla potentiella konsekvenser. Samtidigt påverkar erfarenhet beslutsfattares 
beslut då erfarenhet ger upphov till den magkänsla som visar sig ha en betydande roll vid förvärv 
av hyresfastigheter vilket även det begränsar rationaliteten. Av studien har vi fått en större 
förståelse för vad beslut påverkas av och baseras på. Det resultat som framför allt har varit 
intressant är att beslut grundas förvånansvärt lite på kalkyler och analyser av befintliga siffror och 
uppgifter. Det som läggs större vikt vid är analyser av framtidsmöjligheter och förädling av 
hyresfastigheter. Ett annat intressant resultat av studien som vi kan dra lärdomar av är att beslut 
påverkas av beslutfattarens till stor del av tidigare erfarenhet och magkänsla. 

6.1 Implikationer	
I denna studie drog vi slutsatsen likt Kharti & Ng (2000) att det intuitiva samspelet påverkar 
beslutsfattare. Det framkom även av studien att de argument Harung (1993) för angående  att 
beslutsfattare litar mer på sin erfarenhet med tiden stämmet. Vi hoppas således att vår studies 
resultat kommer att hjälpa andra som vill undersöka dessa fenomen i större utsträckning eller i 
andra sammanhang.  
 
Vidare hoppas vi att denna studie ska kunna göra det lättare för företagsledare att förstå vad som 
beslutsfattare på privata fastighetsbolag baserar beslut på vid förvärv av hyresfastigheter. Vi 
hoppas även på att studien ska ge företagsledare på fastighetsbolag en förståelse för vilka faktorer 
som kan påverka beslutsfattare vid förvärv av hyresfastigheter. Slutligen vill vi även att 
företagsledare ska få en förståelse för hur begränsad rationalitet påverkar beslutsfattare vid 
förvärv av hyresfastigheter. 
 
 
 
 

6.2 Förslag	till	fortsatt	forskning	
Med en ökad inriktning mot ägarstrukturen. 
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Denna studie har undersökt relativt små fastighetsbolag. Det har visat sig att beslut påverkas av 
ägarstrukturen i företagen. Ett förslag till fortsatt forskning är därför att undersöka vad beslut vid 
förvärv av hyresfastigheter grundas och påverkas av i noterade fastighetsbolag där ägare och 
styrelse har en större påverkan. 
 
 
Med en ökad inriktning mot företag vars verksamhet är mer geografiskt decentraliserad. 
Denna studie har undersökt fastighetsbolag vars verksamhet har varit väldigt geografiskt 
centraliserade till deras ursprungsort. Ett förslag till fortsatt forskning är därför att undersöka hur 
geografiskt decentraliserade fastighetsbolags investeringsstrategi och datainsamlingsmetoder det 
vill säga ortsanalyser och fastighetsmarknadsanalyser ser ut och hur deras beslut påverkas av 
detta. 
 
Med en jämförelse mot de allmännyttiga fastighetsbolagen. 
Denna studie har visat att det intuitiva samspelet påverkar beslutsfattare i privata fastighetsbolag. 
Ett förslag till fortsatt forskning är därför att undersöka om detta intuitiva samspel påverkar 
beslutsfattare i allmännyttiga kommunala fastighetsbolag. Detta för att se om beslutsfattares 
beslut på dessa bolag påverkas av det intuitiva samspelet, trots deras samhällsansvar. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 
     
Investeringsstrategi  
Har ni en uttalad investeringsstrategi? 
Har ni na ̊gra beslutskriterier som ni utgår ifrån?  
Diversifierar ni ert fastighetsbestånd geografiskt och/eller via olika fastighetstyper? 
Anva ̈nder ni er av ortsanalys vid fastighetsförvärv?  

Hur får ni fram den information som används i bedo ̈mningen av ortsanalysen? 
Använder ni er av offentlig information såsom detaljplaner, lantmäteriets fastighetsregister? 
Anva ̈nder ni er av fastighetsmarknadsanalys vid fastighetsförvärv?  
 
Fastighetsanalys 
Hur analyserar ni hyresfastighetens tekniska egenskaper? 
Hur analyserar ni hyresfastighetens ekonomiska egenskaper?  

Använder ni er utav kassaflödesanalys och direktavkastningsmetoden? 
Hur bedömer ni osäkra värden långt fram i tiden? 
 Prospekt 
Vad gör detta prospekt intressant eller ej? 
 
Beslutsprocessen 
Hur ser er beslutsprocess ut vid fo ̈rva ̈rv av en hyresfastighet?  
Upplever du att intuition och magkänsla påverkar beslutet?  
Upplever ni att det kan saknas underlag för att kunna fatta beslut? 
Vilken roll tror du att din tidigare erfarenhet av fastighetsförvärv har vid beslutsfattandet? 
 
Finns det na ̊got mer man som beslutsfattare måste tänka på när man beslutar om att förvärva en 
hyresfastighet som vi inte har berört?   
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Halmstad 

Halmstad hade 2016 en befolkning på 98 000 invånare och är prognostiserad att uppgå till 117 
000 år 2030. Halmstad har en bra kommunikation då det finns tillgång till närliggande motorväg, 
tågstation och flygplats. Företagstillväxten är positiv i regionen. Halmstad hade 2016 en 
nettotillväxt av företag på 1,4%, detta resulterar i 580 nystartade bolag. 

Fastighetsinformation 

Fastigheten är belägen i centrala Halmstad. I fastigheten finns det 16 bostadslägenheter med en 
uthyrningsbar yta om 782 kvm. Av de 16 lägenheterna är 6 nyrenoverade, 6 i bra skick och 4 i 
sämre skick. Hyreshöjning har ej genomförts i 3 av de nyrenoverade lägenheterna. Samtliga 
lägenheter är uthyrda. På fastigheten finns 10 parkeringsplatser och 4 garage. Fastigheten har 
även tillhörande grönyta som är brukbar för hyresgästerna.  

Tekniskt information  
Fiber Ej ansluten 
Värmesystem Fjärrvärme 
Fönster Utbytta på halva fastigheten 
Taktyp Tegel 
Hiss Finns ingen 
Stomme Betong & tegel 

 

Fastighetsekonomi  
Hyresintäkter 835 000 
Garage 4 st 24 000 
P-plaster 12 st 30 000 
Planerad hyreshöjning 36 000 
Driftintäkter 925 000 
Driftkostnader 225 000 
Driftnetto 700 000 

 

Värdering  
3% kalkylränta 23 000 000SEK 
4% kalkylränta 17 500 000SEK 
5% kalkylränta 14 000 000SEK 
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