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Sammanfattning 
 

 
Två gånger om året ger NAI Svefa ut en rapport med statistik över Sveriges fastighetsmarknad. 
Ur rapporten kan man utläsa att kommersiella fastigheter i genomsnitt har ett klart högre av-
kastningskrav jämfört med bostadsfastigheter. Risk och avkastning har ett nära samband där 
investerare som tar en högre risk i gengäld även räknar med en högre avkastning. Detta resone-
mang tyder på att kommersiella fastigheter är mer riskfyllda att inneha jämfört med bostadsfas-
tigheter. Denna uppsats undersöker vilka risker som kan orsaka skillnaden i avkastningskravet 
mellan de två fastighetstyperna. Sex risker har valts ut varav tre räknas som mikrorisker och tre 
som makrorisker. Mikroriskerna utgörs av finansiell risk, likviditetsrisk och affärsrisk och 
makroriskerna består av konjunkturell risk, ränterisk och politisk risk.  
 
Studien är kvalitativ och innefattar personliga intervjuer med åtta respondenter från väletable-
rade svenska fastighetsbolag. Insamling av data har skett genom en intervjumall där responden-
ternas svar har sammanställts och sedan jämförts med varandra. Intervjuerna visar att svenska 
fastighetsbolag håller med om resonemanget mellan risk och avkastning och att riskbedömning 
är en viktig del i arbetet inför fastighetsinvesteringar.  
 
Studiens resultat visar att kommersiella fastighetsbolag värderar finansiell-, likviditets- och 
konjunkturell risk högre än fastighetsbolag inriktade på bostadsfastigheter. Ränterisk och af-
färsrisk värderas på liknande sätt för båda fastighetstyperna. Den politiska risken värderas dock 
högre av fastighetsbolag inriktade på bostadsfastigheter. Studien visar att alla risker hör sam-
man vilket gör det svårt att peka ut en enskild risk som styr avkastningskravet. Efter studiens 
genomförande verkar dock den konjunkturella risken vara den risk som har störst påverkan på 
skillnaden i avkastningskravet mellan de två fastighetstyperna.  
 
Nyckelord: risker, riskbedömning, kommersiella fastigheter, bostadsfastigheter, avkastnings-
krav, fastighetsinvesteringar.  
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Abstract 
 

 
Twice a year, NAI Svefa publishes a report containing statistics on Sweden's real estate market. 
The report shows that commercial real estate on average has a clearly higher rate of return 
compared to residential real estate. Risk and return have a close relationship where investors 
who take a higher risk also expect a higher return. This indicates that commercial properties are 
more risky to hold compared to residential properties. This paper examines the risks that can 
cause the difference in the yield requirement between the two property types. Six risks have 
been selected, three of which count as micro risks and three count as macro risks. The micro 
risks consist of financial risk, liquidity risk and business risk. The macro risks consist of cyclical 
risk, interest rate risk and political risk. 
 
The study is qualitative and includes personal interviews with eight respondents from well-
established Swedish real estate companies. Data collection has been done through interviews 
where respondents' responses have been compiled and then compared to each other. The 
interviews show that Swedish real estate companies agree with the reasoning between risk and 
return and that risk assessment is an important part of real estate investments. 
 
The study's results show that commercial real estate companies value financial, liquidity and 
business risk higher than real estate companies focused on residential real estate. Interest rate 
risk and business risk are similarly assessed in both property types. However, the political risk 
is valued higher by real estate companies focused on residential real estate. The study shows 
that all risks are linked, which makes it difficult to identify an individual risk that individually 
controls the rate of return. However, after the study's implementation, the cyclical risk appears 
to be the risk that has the greatest impact on the difference in the yield requirement between the 
two property types. 
 
Keywords: risk, risk assessment, commercial real estate, residential real estate, return on 
investment, real estate investment. 
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1. Inledning 

Nedan presenteras bakgrunden till vårt problemområde och problemdiskussion. Problembak-
grunden och problemdiskussionen leder vidare till uppsatsens problemformulering och syfte. 
Avslutningsvis presenteras de definitioner som används i uppsatsen och innebörden av dessa. 

 

1.1 Problembakgrund 

I Sverige finns ett antal olika fastighetstyper, bland annat bostadsfastigheter och kommersiella 
fastigheter. Förutom de uppenbara skillnaderna i ändamål och användning har lagstiftaren i 
flera aspekter gjort skillnad mellan de två fastighetstyperna. Jordabalkens tolfte kapitel, även 
kallad hyreslagen, är regelverket för uthyrning av både bostadsfastigheter och kommersiella 
fastigheter. Här framkommer ett antal intressanta skillnader inom bland annat hyressättningen. 
Hyressättningen för bostadsfastigheter är styrd genom bruksvärdesprincipen som grundades re-
dan år 1968 med tanken att skydda hyresgäster från hyror som fluktuerar med konjunkturen 
(Eriksson, Gulliksson, Kumar, Silverfur & Werkell, 2014). Kommersiella fastigheter har tvär-
tom en hyressättning som görs utifrån en marknadsmässig bedömning där bland annat konjunk-
turen inverkar (Larsson & Synnergren, 2015). 
 
Under den senaste tioårsperioden har det skett en kraftig prisutveckling på fastighetsmarknaden 
med en dubblering av bostadspriserna (Mäklarstatistik, 2018). En låg ränta kombinerat med en 
brist på bostäder är enligt Konjunkturinstitutet (2015) två av orsakerna till denna utveckling. I 
slutet av 2017 började dock bostadsmarknaden att vända och det spreds en oro kring fallande 
priser. Detta syntes bland annat i SEB:s boprisindikator där man mäter hushållens framtidstro 
på bostadspriserna. Efter en lång period med stigande priser tror numera majoriteten på fallande 
priser (SEB, 2017). Samtidigt har Sverige en stor bostadsbrist där det de närmaste sju åren 
behövs 600 000 nya bostäder för att lösa bristen (Boverket, 2017). En av anledningarna till 
bostadsbristen är den minskande viljan att bygga nya hyresrätter vilket pågått sedan mitten av 
1990-talet (Boverket, 2017). Prisuppgången som nämns ovan kan vara en av anledningarna till 
att fastighetsbolag hellre bygger bostadsrätter än hyresrätter vilket gör att utbudet på hyresrätter 
i nuläget är lägre än efterfrågan. 
 
Under de kommande tio åren beräknas befolkningsmängden i Sverige öka med cirka en miljon 
människor (Statistiska Centralbyrån, 2017). En ökad befolkning har varit en av anledningarna 
till att antalet företag i Sverige ökar där Statistiska centralbyrån (2014) i en undersökning visat 
att två tredjedelar av den svenska ekonomiska tillväxten utgörs av hushållens inhemska kon-
sumtion. Den höga konsumtionen leder till ett behov av kommersiella fastigheter där företag 
kan bedriva sin verksamhet. En följd av detta har blivit en kraftig prisökning på kommersiella 
fastigheter (Finansinspektionen, 2017). Samtidigt varnar Finansinspektionen (2017) för risken 
i kommersiella fastigheter eftersom priserna är volatila, cykliska och spelat en central roll i 
tidigare finanskriser. Detta syns även i hyresintäkterna som sätts marknadsmässigt och därmed 
varierar med konjunkturen. Volatilitet och variabilitet leder i sin tur enligt Brueggeman & Fis-
her (2016) till en högre risk. 
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1.2 Problemdiskussion 

Två gånger om året ger NAI Svefa ut en rapport där Sveriges fastighetsmarknad analyseras med 
hjälp av aktuell statistik. Rapporten inleds med en allmän analys av marknaden och följs av en 
ortsspecifik analys på 24 utvalda orter i Sverige, däribland Halmstad. Analysen sammanställer 
alla transaktioner som skett av bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter och ett genom-
snitt av direktavkastningskravet för respektive fastighetstyp presenteras. Sammanställningen 
visar överlag på att kommersiella fastigheter har ett högre avkastningskrav än bostadsfastig-
heter. Halmstad är ett exempel där bostadsfastigheter under hösten 2017 hade ett genomsnittligt 
avkastningskrav på 2,75-4% och kommersiella fastigheter 5-6.5% (NAI Svefa, 2017). Grund-
läggande teori inom risk visar att investerare som tar en högre risk i gengäld räknar med en 
högre avkastning (Brealey, Myers & Allen, 2016). Detta tyder på att riskbedömningen skiljer 
sig, även om vi pratar om samma tillgång i form av fastigheter. Hartzell & Webb (1988) under-
sökte om detta resonemang även stämmer på fastighetsmarknaden. Slutsatsen blev att fastig-
hetsmarknaden fungerar precis som många andra marknader där avkastningskravet ökar vid en 
högre riskexponering. 
 
Svenska Akademien (2018) definierar i sin ordbok risk som ”möjlighet till negativ utveckling 
eller negativt resultat”. Raftery (1994) har i en studie visat att riskbedömning är ett av de mest 
tidskrävande momenten i en investeringsprocess. En väl genomförd riskbedömning leder enligt 
forskaren till en ökad sannolikhet för en ekonomiskt lyckad investering. Samtidigt visar Donner 
(2010) i en studie på tyska fastighetsbolag att det i praktiken inte används några avancerade 
teoretiska riskanalyser vid nyinvesteringar. Donners undersökning visar att de vanligast före-
kommande analyserna som används är kassaflödesmodeller, känslighetsanalyser och scenario-
analyser. Brueggeman & Fisher (2016) klassificerar fastighetsinvesteringar som en riskfylld 
investering och i en rangordning av risken hos olika investeringsalternativ placeras fastighets-
investeringar strax under marknadsrisken för aktieplaceringar. Selling & Stickney (1989) har 
gjort en liknande jämförelse där de jämfört olika branschers avkastning i förhållande till inve-
sterat kapital. Fastighetsbranschen hamnar i denna undersökning långt ner eftersom det satsade 
kapitalet är stort i förhållande till avkastningen. Detta leder enligt forskarna till att fastighets-
bolag belånar sig mer för att öka avkastningen. En ökad belåning medför i sin tur att även risken 
ökar på grund av den så kallade hävstångseffekten (Brealey et., al, 2016). 
  
Informationen som presenteras ovan visar att det finns skillnader i avkastningskravet mellan 
bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter som är värda att undersöka närmare. Ämnets 
aktualitet är högt med en skiftande marknad vilket varit ett omskrivet ämne i media under det 
senaste halvåret. Historiskt sett har det gjorts många olika studier kring risker i fastighets-
branschen. Ruff (2007) har gjort en sammanställning med avkastning och risk för investeringar 
i den kommersiella fastighetsbranschen över en 20-års period. Slutsatsen visar att avkastningen 
var betydligt högre än risken. Avkastningen var i nivå med aktiemarknaden medan risken var i 
samma nivå som obligationer. Ruff (2007) visar i sin studie även att fastighetsmarknaden har 
genomgått stora förändringar. I takt med att räntorna sjunkit har risken ökat där investerare idag 
allt mer måste lita på en prisutveckling för att få en rimlig avkastning. Liwen (2013) framhåller 
i en studie att kommersiella fastigheter är mer riskfyllda än bostadsfastigheter och resonerar om 
detta kan bero på förändringar i utbud och efterfrågan samt kommersiella hyresgästers skiftande 
preferenser. Vid vår eftersökning har vi däremot inte hittat någon studie som undersöker vilka 
risker som har störst betydelse i riskbedömningen för respektive fastighetstyp. Ett kunskapsgap 
kan därmed fyllas med vår uppsats som visar på vilka risker som kan orsaka att avkastnings-
kravet är högre i kommersiella fastigheter jämfört med bostadsfastigheter. Riskbedömningen 
studeras med risker från både tillgångssidan och skuldsidan av balansräkningen.  
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1.3 Problemformulering 

Vilka risker kan orsaka att avkastningskravet är högre i kommersiella fastigheter jämfört med 
bostadsfastigheter? 
 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för vilka risker som kan orsaka det högre avkast-
ningskravet i kommersiella fastigheter jämfört med bostadsfastigheter. 
 

1.5 Definitioner 

Inspiration till nedanstående definitioner har hämtats från NAI Svefas rapport Svensk Fastig-
hetsmarknad – Fokus 24 orter (2017). 

• Bostadsfastigheter: ett begrepp som i uppsatsen syftar till fastigheter som hyrs ut till 
privatpersoner i form av hyreslägenheter. 

• Kommersiella fastigheter: ett begrepp som i uppsatsen syftar till fastigheter som hyrs ut 
till företag i form av kommersiella lokaler. 
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2. Teoretisk referensram 

I nedanstående kapitel presenteras den referensram som ligger till grund för uppsatsens upp-
byggnad. Teorin inleds med en bakomliggande presentation av förhållandet mellan risk och 
avkastning och efter detta avsnitt presenteras olika risker som kan kopplas till fastighetsinve-
steringar. Riskerna är uppdelade i tre mikrorisker samt tre makrorisker. Mikroriskerna består 
av finansiell risk, likviditetsrisk och affärsrisk. Makroriskerna består i sin tur av konjunkturell 
risk, ränterisk och politisk risk. Teorierna används för att skapa en förståelse för hur bostads-
fastigheter och kommersiella fastigheter skiljer sig åt och vilka risker som enligt tidigare forsk-
ning förknippas med fastigheter. Kapitlet avslutas med en operationaliseringsmodell. 

 
  
  
  

 
Figur 1: Egenkonstruerad modell över teoretisk referensram. 
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2.1 Risk och avkastning 

Enligt Raftery (1994) ökar en noggrann riskbedömning sannolikheten för en lönsam investe-
ring. Nackdelen med att göra en noggrann riskbedömning är att det kräver mycket tid och re-
surser av företaget. Detta kan vara en förklaring till det Donner (2010) visar. Forskaren visar i 
sin studie att fastighetsbolag sällan genomför avancerade riskanalyser. Istället används enklare 
analyser i form av bland annat kassaflödesmodeller för att bedöma en investerings lönsamhet.  
 
Svenska Akademien (2018) definierar risk som ”möjlighet till negativ utveckling eller negativt 
resultat”. Hallgren (2002) framhåller en annan definition där han skiljer på begreppen risk och 
osäkerhet och menar att risk är något som kan räknas ut och definieras klart medan osäkerhet 
är ett mer diffust begrepp som inte går att definiera. Enligt Brealey et al. (2016) har tillgångar 
med ett stabilt värde och kort löptid lägre risk än tillgångar med fluktuerande priser och långa 
löptider. Detta beror på möjligheten att prognostisera framtiden vilket avgör både risken och 
den förväntade avkastningen. Den säkraste tillgången anses vara värdepapper utställt av staten, 
vilket i teorin räknas som en riskfri investering. En investerare som tar högre risk än detta räknar 
i gengäld med att få en högre avkastning, även kallat riskpremie (Brealey et al., 2016). Huffman 
(2003) håller med om att högre riskfyllda investeringar bör ge högre avkastning men poängterar 
också företagets individuella riskpreferenser som en viktig faktor. Huffman menar att preferen-
serna är avgörande för att avgöra vilket avkastningskrav som ska användas. Ett företag med en 
hög riskmedvetenhet kräver enligt Huffman högre avkastning för varje given riskexponering. 
 
En annan teori som stödjer resonemanget att en ökad risk ger en ökad avkastning är Capital 
Asset Pricing Model (Byström, 2014). Modellen fungerar som en förenkling för att uppskatta 
vilken avkastning som kan förväntas beroende på risknivå. Utgångspunkten för modellen är 
den så kallade marknadsportföljen vilken fungerar som ett jämförelsevärde. Alla investeringar 
med högre risk än denna innebär också att avkastningskravet höjs (Brealey et al., 2016).  
 

 
Figur 2: Security market line (SML) visar sambandet mellan risk (beta) och avkastning (ex-
pected return on investment). Ju högre risk, desto högre avkastning. SML börjar inte på 0 
eftersom det alltid finns en marknadsrisk som inte går att diversifiera bort (Brealey et al., 
2016).  
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Hartzell & Webb (1988) har i en studie testat om resonemanget med riskpremie även stämmer 
in på fastighetsmarknaden genom att jämföra olika risksituationer med uppställda avkastnings-
krav. Studien genomfördes med stora fastighetsinvesterare, försäkringsbolag, fondbolag och 
akademiker inom fastighetsbranschen. Faktorer som beaktades var bland annat inflation, av-
kastning och volatilitet. Deras slutsats visar att investerare på fastighetsmarknaden snabbt an-
passar sitt avkastningskrav efter riskexponeringen. Clayton (1996) stärker detta resonemang 
genom att i sin studie visa hur riskpremien på fastighetsmarknaden historiskt sett har varierat 
kraftigt med tiden. Studiens analys av orsaker till dessa förändringar visar att psykologi är av-
görande. Många gånger är det inte fastighetens intäkter som förändras utan investerares fram-
tidstro som påverkas av yttre faktorer. Ruff (2007) har över en 20-års period gjort en samman-
ställning av den kommersiella fastighetsbranschen där forskaren jämfört förhållandet mellan 
risk och avkastning. Studiens slutsats visar att avkastningen på kommersiella fastigheter histo-
riskt sett varit högre än risken som tagits. Detta motsäger resonemanget från Capital Asset 
Pricing Model som säger att en ökad avkastning innebär en ökad risk.  
 
 

2.2 Risker 

Liwen (2013) menar att det finns två typer av risk för fastigheter, mikro- och makrorisker. 
Mikrorisker syftar enligt forskaren till de risker som berör den enskilda fastigheten där fastig-
hetsägaren själv kan påverka utfallet. Makrorisker syftar istället till de omvärldsrisker som den 
enskilda fastighetsägaren inte kan påverka. Nedan presenteras sex olika risker vilka kan sorteras 
in under respektive rubrik: 

• Mikrorisker: Finansiell risk, likviditetsrisk, affärsrisk. 
• Makrorisker: Konjunkturell risk, ränterisk och politisk risk.  

  
Riskerna kan även delas in i tillgångs- och skuldsida utifrån företagets balansräkning.  

• Risker på tillgångssidan: Affärsrisk, likviditetsrisk. 
• Risker på skuldsidan: Finansiell risk, ränterisk. 
• Risker på båda sidor: Konjunkturell risk, politisk risk.  

 
Uppsatsen följer en disposition där mikroriskerna presenteras först och följs av makroriskerna.  
 
2.2.1 Finansiell risk 
Den finansiella risken studeras utifrån balansräkningens skuldsida.  
 
Ett företags riskexponering ökar väsentligt när det utsätts för finansiella risk vilket uppstår när 
ett företag använder lånat kapital (Huffman, 2003). Det är företagets ägare som bär den finan-
siella risken, både i företag som är helt finansierade med eget kapital, men också i de fall en del 
av tillgångarna är lånefinansierade (Hallgren, 2002). Oberoende av låntagarens rörelseresultat 
ska långivaren ha betalt i form av ränta. Det medför att i de fall rörelseresultatet blir negativt 
påverkas inte räntorna, utan ägarna får då istället stå för både räntekostnader och rörelseförlust 
(Greve, 2016). Långivarna, ofta i form av banker, är inte med och delar på risken trots att de 
investerat kapital i företaget. Detta innebär att risken för ägarna ökar vid en ökad belåning ef-
tersom ägarna tvingas bära en större risk i förhållande till sitt satsade kapital (Huffman, 2003). 
En ökad risk för ägarna ställer också högre avkastningskrav på företaget (Brealey et al., 2016). 
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Lamont & Stein (1999) har i en studie analyserat hur känsligheten i fastighetsvärdet påverkas 
av belåningsgraden. Studiens frågeställning är om områden med högt belånade fastigheter rea-
gerar kraftigare mot oväntade ekonomiska händelser än lågt belånade fastigheter. I studien be-
räknades belåningsgraden som en kvot av fastighetens marknadsvärde och lånets storlek. Stu-
diens slutsats är att högt belånade fastigheter är mycket känsligare vid plötsliga ekonomiska 
förändringar och därmed mer riskfyllda att inneha. 
  
Enligt Brealey et. al (2016) innebär en ökad upplåning en så kallad finansiell utväxling vilket 
sker när kapital lånas till en lägre ränta än vad den placeras till i företaget. Mellanskillnaden 
tillgodogör sig ägarna och kan därmed få en högre avkastning på sitt satsade kapital jämfört 
med om företaget varit helt finansierat med eget kapital. Denna finansiella utväxling, även kal-
lad hävstångseffekten, gäller så länge rörelsens räntabilitet överstiger räntekostnaden (Greve, 
2016). Företagets finansiella ställning med hänsyn till finansieringssätt och därmed val av stor-
lek på hävstången är avgörande för de finansiella riskerna (Huffman, 2003). Enligt Selling & 
Stickney (1989) är det satsade kapitalet i fastighetsbranschen stort i förhållande till avkast-
ningen vilket leder till att fastighetsbolag belånar sig mer för att öka avkastningen. 
 
Sammanfattningsvis leder en ökad skuldsättning till: 

• En högre risk för ägarna, vilket leder till att avkastningskravet på företaget blir högre. 
• Högre avkastning tack vare hävstångseffekten. 

(Greve, 2016). 
  
2.2.2 Likviditetsrisk 
Likviditetsrisken studeras utifrån balansräkningens tillgångssida.  
 
Likviditet är företagets förmåga att kunna betala sina skulder i den takt de förfaller (Hallgren, 
2002). Likvida medel brukar ofta hänföras till kontanter, tillgodohavanden hos banker samt 
kortfristiga placeringar (Greve, 2016). Ju snabbare tillgångarna går att omvandla till rena 
pengar, desto mer likvid är tillgången. Fastigheter är en tillgång med hög likviditetsrisk med 
tanke på att investeringsbeloppet ofta är högt och tillgången kan ta lång tid att sälja. Likvidi-
tetsrisken blir särskilt hög i perioder då det råder finanskris, eftersom efterfrågan på fastigheter 
då historiskt sett visat sig vara väldigt låg (Brueggeman & Fisher, 2016). 
  
Det finns många fördelar med att ha en god likviditet. Ett företag kan utnyttja möjligheter som 
plötsligt dyker upp, exempelvis köpa upp en attraktiv fastighet som är till salu innan en kon-
kurrent hinner göra det. Det kan även vara fördelaktigt då företag med god likviditet anses som 
en god kund med bra betalningsförmåga. Ett företag med god likviditet hamnar inte lika lätt i 
betalningssvårigheter (Greve, 2016). Hallgren (2002) nämner även att likvida medel kan vara 
bra som säkerhetskapital om något oväntat skulle inträffa. Likvida medel kan också användas 
för att jämna ut marknads- och finansiella säsongssvängningar. Ett företag kan ha olika stora 
in- och utbetalningar vid olika perioder och det gäller att kunna utföra betalningar även då in-
flödet av kapital är mindre. 
  
Nackdelen med likvida medel stående är att det kostar företaget pengar i form av utebliven 
avkastning. Istället för att placera pengarna på bankkontot hade pengarna kunnat investeras i 
tillgångar som hade kunnat ge en högre avkastning än räntan på bankkontot (Brealey et al., 
2016).  Genom att inte placera pengarna i rörelsen blir inte rörelseöverskottet så stort som det 
annars skulle kunnat bli. Detta betyder att ju högre avkastning tillgångarna företaget investerat 
i genererar, desto högre är alternativkostnaden för att inneha likvida medel (Greve, 2016). 
  



 
 

8 

2.2.3 Affärsrisk 
Affärsrisk studeras utifrån balansräkningens tillgångssida.  
 
Företags affärsverksamheter ser olika ut i olika branscher, bland annat beroende på att de till-
lämpar olika teknologier och befinner sig på olika marknader. Vissa företag är mer kapitalin-
tensiva och konkurrerar på konjunkturkänsliga marknader, medan andra verksamheter har en 
stabil efterfrågan och flexibel produktion. Den risk som bestäms av företagets affärsverksamhet 
kallas för affärsrisk (Greve, 2016). I ett fastighetsbolag är affärsrisken bland annat att lokaler 
eller hyresrätter inte blir uthyrda, även kallat vakans. Detta fluktuerar beroende på bland annat 
marknadsläget, fastighetens placering och vilka hyresgäster företaget hyr ut till (Brueggeman 
& Fisher, 2016). Liwen (2013) menar att kommersiella fastigheter är särskilt utsatta för affärs-
risk på grund av hyresgästernas skiftande preferenser beroende på vilken verksamhet som ska 
bedrivas. 
  
Det finns två typer av risk, specifik risk och marknadsrisk. Affärsrisk kan ses som en specifik 
risk. Enligt portföljvalsteorin kan den specifika risken minskas genom diversifiering av företa-
gets tillgångar (Brealey et al., 2016). Genom att investera i flera olika typer av fastigheter med 
olika slags hyresgäster, inriktningar och läge, sprider företaget ut riskerna och på så vis minskar 
den totala risken (Brueggeman & Fisher, 2016). Ett känt talesätt är att inte lägga alla ägg i 
samma korg (Hallgren, 2002). Marknadsrisken är den risk som avser marknaden som helhet. 
Denna risk går inte att minska genom diversifiering (Greve, 2016).   
  
  

 
Figur 3: Figuren visar hur risken blir lägre med hjälp av diversifiering. Däremot går det inte 
att diversifiera bort marknadsrisken (Brealey et al., 2016). 
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2.2.4 Konjunkturell risk 
Konjunkturell risk studeras utifrån balansräkningens båda sidor.  
Ett lands ekonomiska aktivitet mäts i förändring i bruttonationalprodukten, förkortat BNP (Lind 
& Persson, 2015). BNP är summan av förädlingsvärdet i samtliga producerande företag i ett 
land och används bland annat för att mäta landets konjunktur. Genom att mäta BNP över olika 
tidsserier visar det sig att BNP på lång sikt ökar medan den på kort sikt fluktuerar. Under peri-
oder när BNP är högre än den långsiktiga trendlinjen är det högkonjunktur och under perioder 
då BNP är under trendlinjen är det lågkonjunktur (Fregert & Jonung, 2014). I Sverige är pen-
ningpolitiken det främsta medlet för att styra konjunkturen och det är Riksbanken som styr 
Sveriges styrränta. Genom att ändra räntan till en lägre eller högre nivå kan man öka eller 
minska hushållens konsumtionsnivå, eftersom hushållen då får mer eller mindre kostnader i 
form av ränta (Fregert & Jonung, 2014). Om räntekostnaderna sjunker, får hushållen mer pengar 
över och har därmed en möjlighet att konsumera mer. Konsumtionen påverkar i sin tur landets 
BNP (Lind & Persson, 2015). 
 
Konjunkturen påverkar i princip alla i samhället. Under en lågkonjunktur minskar chansen för 
den arbetslöse att få jobb, den som redan har arbete riskerar att bli arbetslös och företagens 
vinster och intäkter sjunker generellt. Vid högkonjunktur är läget det motsatta. Fler människor 
är sysselsatta och företagens intäkter och vinster stiger (Fregert & Jonung, 2014). Clayton 
(1996) har i en 20 år lång studie i Kanada undersökt kopplingen mellan konjunkturläget och 
fastighetsmarknaden. Detta har gjorts genom att mäta vilken timing och eventuell förskjutning 
som finns mellan en svängning i landets BNP och fastighetsmarknadens värde. Studiens slutsats 
är att det finns en stark koppling mellan fastighetsmarknaden och landets övriga ekonomi, trots 
en viss fördröjning mellan svängningarna. Detta stödjs av Gyourko & Keim (1992) som stude-
rat börsnoterade fastighetsbolag i USA och hur bolagens avkastning hänger ihop med avkast-
ningen på aktiemarknaden. Även denna studie visade att det fanns en stark korrelation mellan 
fastighets- och aktiemarknadens avkastning. Studierna motsägs dock delvis av Hartzell & 
Webb (1988) som genom en studie med 240 enkäter kommit fram till att fastighetsmarknaden 
har en liten korrelation med aktie- och fondmarknaden. Forskarna framhåller dock att deras 
studie måste utvecklas för att kunna dra mer trovärdiga slutsatser beroende av det, enligt dem, 
begränsade urvalet på 240 deltagare. En av studiens slutsatser är också att ett framtida eventuellt 
förändrat marknadsklimat kan ha påverkan på resultatet. Liwen (2013) framhåller i sin studie 
att kommersiella fastigheter är särskilt känsliga för förändringar i utbud och efterfrågan orsa-
kade av svängningar i ekonomin. 
 

 
 

Figur 4: Figuren visar ett exempel på en konjunkturcykel (Fregert & Jonung, 2014). 
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2.2.5 Ränterisk 
Ränterisk studeras utifrån balansräkningens skuldsida.  
 
Förändringar i räntan påverkar priset på alla investeringar och säkerheter. Det är de oförutsedda 
förändringarna av marknadsräntan som utgör ränterisken (Brealey et al., 2016). Investeringar 
kan reagera mer eller mindre på en ränteförändring. Även fastigheter reagerar på ränteföränd-
ringar. Brueggeman & Fisher (2016) framhåller att en höjd ränta ger ett sjunkande pris på fas-
tigheter. Detta beror på att en högre marknadsränta ger upphov till högre avkastningskrav från 
ägarna. Diskonteringsräntan blir därför också högre och detta innebär att investeringens 
nuvärde blir lägre (Brealey et al., 2016). På så vis drabbas fastigheter, likt andra investeringar, 
av en förändring i marknadsräntan (Greve, 2016). Detta resonemang har även testats i verklig-
heten av He, Webb & Myer (2003). Deras studie har över en 27-årsperiod analyserat hur olika 
räntesatser påverkar fastighetsmarknaden. Studien visar att fastighetsmarknaden är väldigt 
känslig mot förändringar i räntan och att känsligheten även har ökat med tiden. Räntenivån har 
under en lång tid varit fallande och en följd av detta är enligt Ruff (2007) att investerare allt 
mer måste lita på en stigande prisutveckling på fastigheter för att uppnå god avkastning. 
  
Fastighetsmarknaden tenderar att vara högt belånad vilket är en av förklaringarna till känslig-
heten för ränterisken. De fastigheter eller investeringar som är helt finansierat med eget kapital 
drabbas också av ränterisk på så vis att priset vid en potentiell försäljning skulle sjunka (Bru-
eggeman & Fisher, 2016). En annan faktor som styr ränterisken är på hur lång bindningstid ett 
banklån har. Ett lån med längre löptid har lägre risk på så vis att det framtida kassaflödet är 
säkrare och är på så vis mindre känsligt för en ränteförändring. Lån på kortare sikt och med en 
rörlig ränta har därför en högre risk (Brealey et al., 2016). 
 
2.2.6 Politisk risk 
Politisk risk studeras utifrån balansräkningens båda sidor.  
Enligt Chau (1997) uppstår politisk risk när det finns en osäkerhet kring framtiden, exempelvis 
vid politiska beslut och/eller omvärldsekonomin som har betydelse för investerares riskbenä-
genhet. Detta medför enligt Chau att risken ökar, speciellt vid investeringar i fastigheter ef-
tersom det är relativt illikvida tillgångar som också är beroende av en specifik plats. Svensk 
fastighetsbransch är starkt reglerad av lagar. I Sverige beslutas lagar i Riksdagen och alla lagar 
som stiftas är bindande (Eriksson et al., 2014). Enligt Brueggeman & Fisher (2016) så är fas-
tighetsbranschen starkt påverkad av bland annat skattelagar, hyreskontroller och andra restrikt-
ioner som bestäms av staten. Författarna nämner även att lagarna kan skilja sig åt mellan olika 
länder, särskilt inom nyproduktion. Cashmann, Harrison & Seiler (2013) har i en studie under-
sökt hur den politiska risken påverkar möjligheten för asiatiska fastighetsbolag att använda 
banklån som finansiering. Forskarna menar att studien är särskilt viktig för kommersiella fas-
tighetsägare då denna fastighetstyp anses ha en låg likviditet. Resultatet visar att den politiska 
risken har en stor påverkan på kapitalstrukturen. Studien finner att fastighetsbolag belägna i 
länder med hög politisk risk använder mindre skuldsättning i form av banklån än fastighetsbo-
lag belägna i politiskt stabila länder. Vidare menar forskarna att de olika nivåerna av politisk 
risk är en viktig faktor att utvärdera vid eventuella investeringar i utländska fastighetsbolag. I 
en annan studie har Chau (1997) undersökt hur riskpremien för fastighetsinvesteringar i Hong 
Kong påverkades under de politiska oroligheter som uppstod i samband med att staden år 1997 
överläts till Kina från att tidigare ha varit en brittisk koloni. Studien visar att riskpremien för 
kommersiella fastigheter påverkades kraftigt av de politiska oroligheterna och att investerare 
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började kräva en signifikant högre avkastning för att investera i kommersiella fastigheter. För-
ändringen i riskpremien var inte lika tydlig i bostadsfastigheter, något som enligt Chau bland 
annat beror på att boende ses som ett mänskligt grundläggande behov.  
 
För bostadsfastigheter är hyreslagen tvingande till hyresgästens fördel. Hyra avser avtal genom 
hus eller delar av hus upplåts till nyttjande mot ersättning (Munck, 2017). Hyressättningen för 
bostäder i Sverige är reglerad genom den så kallade bruksvärdesprincipen. Bruksvärdesprinci-
pen innebär att hyran för bostaden sätts med hänsyn till främst bostadens läge och standard 
(Flodin, 2015). Även faktorer som boendemiljö och närhet till kommunikation påverkar bruks-
värdet, men i en liten grad (Wilhelmsson, Andersson & Klingborg, 2011). Principen grundades 
redan år 1968 och tanken var att skydda boende från att drabbas av höga hyror som fluktuerar 
med konjunkturen (Eriksson et al., 2014). Enligt en artikel skriven av Bengt Turner (2001) har 
det reglerade hyressättningssystemet medfört en minskning av antalet nyproducerade hyresbo-
städer i takt med att fastighetspriserna stigit. Detta beror enligt professorn på att fastighetsbo-
lagen inte kunnat ta ut en tillräckligt hög hyra för att täcka sina kostnader. För att motverka 
detta infördes år 2006 presumtionshyra vilket innebär att hyran för nybyggda hyresbostäder 
numera kan sättas högre än bruksvärdessystemet tillåter de första 15 åren. När 15 år har passerat 
övergår hyresförhandlingarna till att omfattas av bruksvärdesprincipen (Eriksson et. al, 2014). 
Hyreskontrakt för bostadshyresgäster kan antingen avtalas att gälla på bestämd eller obestämd 
tid (Flodin, 2015). Det vanligaste är obestämd tid där kontraktet måste sägas upp av hyresgästen 
med en uppsägningstid på tre månader för att upphöra att gälla.  
För kommersiella fastigheter finns ett antal skillnader jämfört med bostadsfastigheter. Med lo-
kal anses annan lägenhet än bostadslägenhet (Munck, 2017). Vid hyresavtalets ingående är hy-
ressättningen fri där parterna själva får komma överens om hyresbeloppet. När nio månader av 
hyresavtalet har förflutit får hyresgästen ett så kallat indirekt besittningsskydd vilket också in-
nebär en möjlighet att förhandla om hyran till en marknadsmässig prisnivå (Grauers, 2014). Vid 
marknadsmässig hyressättning sätts priset med utgångspunkt av vad hyreskontraktet är värt en-
ligt marknaden. Grundtanken i denna prissättning är att utbudet styr efterfrågan. Följden av 
detta blir att en produkt med hög efterfrågan får ett högre pris (Ax, Johansson, & Kullvén, 
2015). Faktorer som tas hänsyn till i förhandlingen av hyran är bland annat lokalens läge, till-
gänglighet för transportfordon, yttre och inre förhållanden, ljusinsläpp samt tillgänglighet. Vid 
lokalhyra är det även möjligt att knyta hyran till olika parametrar, exempelvis index eller pro-
cent av hyresgästens omsättning (Larsson & Synnergren, 2015). Hyresgäster i kommersiella 
fastigheter har en uppsägningstid på nio månader (Munck, 2017). Vid uthyrning av kommersi-
ella fastigheter har hyresvärden stora möjligheter att säga upp avtalet utan anledning.  
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3. Metod 

Metodkapitlet redovisar tillvägagångssätt och strategi för att genomföra studien. Uppsatsens 
metod & ansats behandlas och det ges en beskrivning av hur den empiriska datainsamlingen 
gått till med en presentation av de intervjupersoner som deltagit.  
 
  

3.1 Val av ämne 

Vid val av uppsatsens ämne och inriktning utgick vi från lärdomar i tidigare kurser inom före-
tagsekonomi och våra egna intressen. Detta gjorde att valet föll på riskbedömning vid fastig-
hetsinvesteringar. Ämnets aktualitet med dagens höga byggtakt och en stark högkonjunktur gör 
det särskilt intressant att studera detta område. Utifrån NAI Svefas rapport väcktes intresset att 
utforska vilka risker som orsakar det högre avkastningskravet i kommersiella fastigheter jäm-
fört med bostadsfastigheter. Metodkapitlet nedan är uppbyggt utifrån den föreslagna mall som 
Söderbom & Ulvenblad (2016) presenterar. 
 
 

3.2 Övergripande forskningsansats 

Uppsatsen utgår från en kvalitativ metod vilket valts för att få en djupare förståelse kring vilka 
risker som anses ha betydelse för avkastningskravet i respektive fastighetstyp. En kvalitativ 
metod passar enligt David & Sutton (2016) när undersökningen innehåller intervjuer och inrik-
tas på förståelse. Söderbom & Ulvenblad (2016) beskriver den kvalitativa metoden som ett 
givet ideal vid en förståelseinriktad undersökning. Konsekvensen vi kan se av detta metodval 
är att urvalet av företag blir begränsat. En kvantitativ metod med exempelvis en enkätstudie 
hade kunnat möjliggöra en bredare informationsinsamling med fler åsikter. Vi anser dock att 
riskbedömning är ett så pass komplext ämne att det krävs intervjuer för att kunna förstå och 
tolka respondenternas svar i undersökningen.  
  
Uppsatsen utgår från en abduktiv ansats vilket innebär att deduktiv och induktiv ansats blandas 
(David & Sutton, 2016). Uppsatsen utgår både från teori och verklighet i uppbyggnaden. Den 
induktiva ansatsen är enligt Söderbom & Ulvenblad (2016) subjektiv och tolkande samt passar 
bra om metoden är kvalitativ. David & Sutton (2016) menar att en induktiv metod ger forskaren 
möjlighet att uppnå en djupare förståelse genom att gå från verklighet till teori. Detta anser vi 
passar bra in på undersökningen som genomförs men ställer oss samtidigt frågande till begrep-
pet “från verklighet till teori”. Av denna anledning innehåller vår undersökning även deduktiva 
inslag. Den deduktiva ansatsen används utifrån uppsatsens uppbyggnad där arbetet inleds med 
en presentation av bakomliggande teori innan genomförandet av intervjuer. Den deduktiva an-
satsen grundas enligt Söderbom & Ulvenblad (2016) i teorin för att sedan jämföras med verk-
ligheten. Uppsatsen utgår dock inte från några i förväg uppställda hypoteser vilket enligt för-
fattarna är kännetecknande för den deduktiva ansatsen. Genom att blanda och plocka ut delar 
från båda ansatserna tror vi studien ges största möjlighet att uppnå ett givande slutresultat. 
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3.3 Litteraturgenomgång 

Uppsatsens referensram byggs upp av sekundärdata vilket utgörs av tidigare kurslitteratur, öv-
rig litteratur från Halmstad Högskolas bibliotek, vetenskapliga artiklar och rapporter samt in-
formation från Internet. Enligt David & Sutton (2016) utgörs sekundärdata av den data andra 
författare tidigare publicerat. Under vår studietid har vi samlat på oss kurslitteratur inom före-
tagsekonomi vilken används som bas i informationsinsamlingen. Det faktum att böckerna an-
vänds som kurslitteratur på Halmstad Högskola ser vi som ett tecken på hög trovärdighet. Vi 
har även använt vetenskapliga artiklar som samlats in från Halmstad Högskolas digitala databas 
och Google Scholar. Alla vetenskapliga artiklar som används har en säkerhetsstämpel i form av 
att de är vetenskapligt granskade av en eller flera utomstående experter inom området. Vid 
sökning efter artiklar har vi främst använt sökorden ”real estate risk” och även genomfört sök-
ningar kring varje individuell risk som presenteras i referensramen.  
 
  

3.4 Empirisk studie 

3.4.1 Val av respondenter 
Uppsatsens respondenter har noga valts ut för att ge största möjlighet att samla in relevant in-
formation som kan kopplas till vald problemformulering. Urvalet har gjorts i inriktning mot 
respondenter med en nära koppling till investeringsbeslut och riskbedömning i sin arbetsvardag. 
Valet har därmed fallit på titlar som exempelvis Chief Financial Officer, Transaktionsansvarig, 
Investeringsansvarig och Projektansvarig. Följande respondenter och företag deltar i vår empi-
riska insamling: 
 
Mattias Bengtsson, Projektansvarig på Mjöbäcksvillan 
Mjöbäcksvillans huvudfokus ligger på husproduktion där såväl småhus som flerbostadshus in-
går. En del av de flerbostadshus som byggs upplåts som hyresrätter och Mjöbäcksvillan har i 
dessa fall en förvaltande roll. Företaget har en lång erfarenhet av planering, nybyggnation och 
förvaltning av hyresrätter (Mjöbäcksvillan, u.å). 
  
Vi har intervjuat Mattias Bengtsson 2018-04-09. Han arbetar som projektansvarig och har där-
med en övergripande roll i projektering, planering och analyser inför nybyggnationsprojekt. 
 
 
Magnus Björndahl, Chief Financial Officer på Balder 
Balder är ett fastighetsbolag som bildades år 2005. Företagets fastighetsbestånd består av både 
kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter. Företaget är noterat på Stockholmsbörsen med 
ett fastighetsvärde på cirka 38 miljarder kronor och ett börsvärde på cirka 37,2 miljarder kronor 
(Balder, u.å). 
  
Vi har intervjuat Magnus Björndahl 2018-04-05. Intervjun är inriktad mot riskbedömning inom 
bostadsfastigheter. Björndahl har tidigare arbetat som revisor men arbetar sedan tio år tillbaka 
som CFO på Balder. Björndahl har därmed ett övergripande ansvar för bolagets ekonomi och 
investeringsplanering. I hans dagliga arbetsuppgifter ingår bland annat utvärderingar och risk-
bedömningar vid nybyggnation av bostadsfastigheter.   
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Therese Jönsson, byggledare nyproduktion på HSB 
HSB är Sveriges största kooperativa bostadsrörelse för bosparande, planering, finansiering, 
byggande och förvaltning. Den första HSB föreningen bildades år 1923 i Stockholm. Halmstad 
ingår i regionen HSB Göta där huvudkontoret ligger i Jönköping med lokala kontor utspritt i 
olika städer i västra Sverige. I HSB Göta finns det cirka 26000 medlemmar och 2500 hyresrätter 
(HSB, u.å). 
  
Vi har intervjuat Therese Jönsson 2018-04-12. Hennes arbetsuppgifter går ut på att driva ny-
byggnadsprojekt från det att mark upphandlas till det att fastigheten står inflyttningsklar och 
garantitiden har löpt ut. Jönsson upplevde sig dock inte kunna ge tillräckligt säkra svar gällande 
den konjunkturella- och politiska risken vilket gör att intervjun inte innehåller dessa avsnitt. 
 
 
Magnus Jönsson, ekonomichef på Helsingborgshem 
Helsingborgshem är ett kommunalt fastighetsbolag ägt av Helsingborgs stad. Beståndet består 
av cirka 12000 hyreslägenheter och visionen lyder “Vi ska göra Helsingborg till en attraktiv 
stad att leva och bo i för en mångfald av människor” (Helsingborgshem, u.å). 
  
Vi har intervjuat Magnus Jönsson 2018-04-11 med titel ekonomichef på Helsingborgshem. 
Jönssons arbetsuppgifter består av övergripande ekonomifrågor och han är involverad i inve-
steringsbeslut och marknadsanalyser inför nybyggnationer. Innan han började på Helsingborgs-
hem så har han mångårig erfarenhet från liknande tjänster i fastighetsbranschen. 
 
 
Arvid Liepe, Chief Financial Officer på Wihlborgs 
Wihlborgs Fastigheter AB är ett fastighetsbolag som inriktar sig på kommersiella fastigheter i 
Öresundsregionen. Företaget grundades i Malmö år 1924 och 2005 noterades företaget på 
Stockholmsbörsen. Vid årsslutet 2017 hade företaget ett fastighetsbestånd motsvarande 38,6 
miljarder kronor och ett börsvärde på cirka 15 miljarder kronor (Wihlborgs, 2018). 
  
Vi har intervjuat Arvid Liepe 2018-04-04 som arbetar som CFO på Wihlborgs. Liepe arbetar 
på företagets huvudkontor i Malmö och har arbetat inom fastighetsbranschen i fem år. I sin 
dagliga yrkesroll har han ett stort inflytande gällande företagets större investeringar. Han är 
inblandad vid investeringsbeslut både vid nybyggnation och köp av befintliga fastigheter. 
  
 
Henrik Gerdin, Transaktionschef på Kungsleden 
Kungsleden är ett fastighetsbolag som inriktar sig mot kommersiella fastigheter i främst Stock-
holm, Västerås, Göteborg och Malmö. Företaget grundades år 1994 och är noterat på Stock-
holmsbörsen. Fastighetsbeståndet har ett värde på cirka 31 miljarder kronor och ett börsvärde 
på cirka 12,2 miljarder kronor (Kungsleden, 2017). 
  
Vi har intervjuat Henrik Gerdin 2018-04-05. Gerdin arbetar som Transaktionschef och sitter på 
huvudkontoret i Stockholm. Han har arbetat på Kungsleden sedan 2016 och inledde sin yrkes-
karriär 2006 i London och har därefter haft flera olika yrkesroller. En stor del av Gerdins ar-
betstid inriktas på att utvärdera transaktioner vid nyinvesteringar. 
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Erika Olsén, investeringsansvarig på Castellum 
Castellum är ett fastighetsbolag noterat på Stockholmsbörsen. Företaget har fokus på kommer-
siella fastigheter i form av främst kontor, lager och logistik. Castellum inriktar sin verksamhet 
främst på Göteborg, Öresundsregionen, Stockholm, Mälardalen och Östra Götaland. Castellum 
har ett fastighetsbestånd med ett värde på cirka 81 mdkr, och ett börsvärde på cirka 36 mdkr 
(Castellum, 2017). 
  
Vi har intervjuat Erika Olsén 2018-04-12 som är investeringsansvarig på Castellum. Hennes 
arbetsuppgifter är inriktade på transaktioner och anpassning av Castellums fastighetsportfölj 
utefter bland annat skiftande marknadsförhållanden och efterfrågan. Med sin långa erfarenhet 
inom branschen bidrar Olsén med värdefulla och trovärdiga svar i vår insamling. Olsén har 
arbetat på Castellum i cirka två år och har innan dess arbetat med transaktioner och investe-
ringar sedan år 2000. 
 
 
Carl Johan Berthilsson, affärsutvecklare på Klövern 
Klövern är ett fastighetsbolag inriktade på kommersiella fastigheter och inriktar sig på fastig-
heter i olika tillväxtregioner. Klövern är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag 
och har i dagsläget ett fastighetsvärde på cirka 43 miljarder kronor (Klövern, 2018). 
 
Vi har intervjuat Carl Johan Berthilsson 2018-04-19. Berthilsson har lång erfarenhet inom fas-
tighetsbranschen och arbetar idag bland annat som affärsenhetschef på Klövern i Halmstad. 
Han har ett övergripande ansvar för Klöverns verksamhet i Halland och är involverad i bland 
annat investeringsbeslut. Utöver sitt arbete på Klövern har Berthilsson även flera andra styrel-
seuppdrag i olika bolag. 
 
3.3.2 Datainsamling 
Den primära datainsamlingen är gjord genom intervjuer. Primära källor är den data som samlas 
in av forskarna (David & Sutton, 2016). Enligt Söderbom & Ulvenblad (2016) genomförs in-
tervjuer ofta med hjälp av en intervjuguide och i vårt fall har detta gjorts genom att ta fram en 
intervjumall där en del av frågorna har delats upp i två delar, en för bostadsfastigheter och en 
för kommersiella fastigheter (se bilaga 1). Anledningen till detta tillvägagångssätt är de skill-
nader som finns mellan de två olika fastighetstyperna. Intervjuguiderna är utformade med 
öppna frågor för att ge en så effektiv informationsinsamling som möjligt.  
 
Vårt urval av intervjupersoner har gjort det svårt att genomföra platsintervjuer i samtliga fall. 
Högt uppsatta personer inom de stora fastighetsbolagen är ofta stationerade i andra städer än 
Halmstad vilket har tvingat oss att genomföra telefonintervjuer. Vårt mål har varit att inrikta 
oss på de största fastighetsbolagen i Sverige eftersom vi tror dessa bolag besitter störst kompe-
tens inom det område vi valt att undersöka. Mindre lokala fastighetsbolag har av denna anled-
ning valts bort i vår empiriska insamling. Vår övertygelse är att det krävs stor erfarenhet av 
fastighetsbranschen för att kunna svara på våra frågeställningar på ett trovärdigt sätt och göra 
uppsatsens slutresultat så bra som möjligt. Detta insamlingssätt kan kritiseras på grund av risken 
att respondenterna blir ointresserade och därmed inte svarar fullt ut på frågorna. Metodlittera-
turen menar att platsintervjuer ger lugn, trygghet och en större chans att få bra svar (David & 
Sutton, 2016). Vi har dock inte upplevt detta i någon av intervjuerna vi har genomfört. Tvärtom 
har det varit uppskattat av respondenterna i de stora fastighetsbolagen som ofta har en hektisk 
vardag och därmed upplevde det smidigt att göra intervjun via telefon. Samtliga intervjuer har 
spelats in med undantag från intervjuerna med Therese Jönsson och Carl Johan Berthilsson på 
grund av tekniska problem. Inspelningarna har i efterhand hjälpt oss att sammanställa svaren 
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på ett bra sätt. Under intervjuerna har vi även antecknat vad respondenten sagt. Vissa av de 
stora fastighetsbolagen har regionala kontor, exempelvis HSB & Klövern och i de här fallen 
har platsintervjuer genomförts.  
  
Frågorna i intervjuguiden har strukturerats med hjälp av ett operationaliseringsschema. Detta 
innebär enligt Söderbom & Ulvenblad (2016) att intervjufrågorna utformas genom ett schema 
där teorin omvandlas till specifika frågor att ställa till respondenterna. Innan respektive intervju 
skickades intervjuguiden ut för att förbereda intervjupersonen och det har även gjorts ett förbe-
redelsearbete av oss genom att läsa på företagets hemsida, läsa årsredovisningar och granska 
annan lämplig information.  
 
3.4.2 Dataanalys 
Insamlad empiriska data sammanställdes och renskrevs efter respektive intervju. I syfte att göra 
uppsatsen enkel att följa har samma rubriksmall använts i både teori, empiri och analys. Efter 
varje intervju sorterades informationen ut från respektive rubrik och sammanställdes i ett sepa-
rat dokument. På detta sätt skapades en modell där varje företags tankar och arbetssätt kunde 
sammanställas på ett enkelt sätt. Modellen delades upp i två delar, ena delen behandlade bo-
stadsfastigheter och andra delen kommersiella fastigheter. Detta gjorde det enkelt att urskilja 
teman samt likheter och skillnader mellan de två fastighetstyperna. De olika företagens svar 
analyserades sedan med vetenskapliga artiklar och andra källor från den teoretiska referensra-
men.  
 

3.5 Trovärdighet 

Validitet handlar om studiens giltighet och kan delas upp i två delar, intern och extern validitet. 
Intern validitet mäter om insamlade empiriska data matchar det som avses att studera (David & 
Sutton, 2016). Säkerställande av detta har gjorts genom att förbereda intervjumallar med noga 
utvalda frågor. Intervjuerna har sedan genomförts med rutinerade företag verksamma i fastig-
hetsbranschen som inriktar sig på nybyggnation och förvaltning. Den externa validiteten mäter 
om insamlade data återger verkligheten och därmed kan anses vara generaliserbart (David & 
Sutton, 2016). Med hänsyn till den tidsram som uppsatsen skrivs inom finns inte möjlighet att 
samla in information från alla verksamma företag inom branschen. Detta leder i sin tur till att 
det kan vara svårt att generalisera resultatet eftersom arbetssättet kan skilja sig mellan olika 
företag. Uppsatsens urval med enbart stora fastighetsbolag tror vi minskar denna risk. Vi anser 
att ämnet riskbedömning är individuellt där personligheten spelar en avgörande roll kring hur 
riskbedömningen sker. De svängningar i fastighetsvärde som historiskt skett tycker vi är ett 
bevis på att olika aktörer resonerar olika kring bland annat olika riskers betydelse. 
  
Reliabilitet mäter undersökningens tillförlitlighet och hur upprepbar den är (Söderbom & Ul-
venblad, 2016). Valet att använda en kvalitativ metod med intervjuer kan leda till att intervju-
personerna inte får eller kan delge viss information. Under intervjuerna har vi varit tydliga med 
att intervjupersonen inte behöver svara på våra frågor om det känns obekvämt eller om kunskap 
saknas. Vi har även skickat ut den renskrivna intervjun i efterhand för att få godkänt från per-
sonen och genomföra eventuella ändringar. Detta upplever vi har skapat ett förtroende hos in-
tervjupersonerna. Samtliga intervjuer har även haft samma upplägg med intervjuguiden som 
grund och där vi som författare genomfört samtliga intervjuer. Studien anses därför möjlig att 
upprepa vid ett senare tillfälle med samma tillvägagångssätt. Ett annat urval av företag där sva-
ren kan skilja sig medför dock en risk att resultatet kan skilja sig om studien upprepas vid en 
annan tidpunkt. 
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3.6 Operationalisering 

 
 

 
Figur 5: Egenkonstruerat operationaliseringsschema. Uppsatsens frågeställning omsätts i te-
ori som kan kopplas till ämnesområdet vilket sedan mynnar ut i en intervjuguide (se bilaga 1). 
Intervjuguiden ligger till grund för den empiriska insamlingen som sedan analyseras och slut-
ligen presenteras uppsatsens slutsatser.  
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4. Empiri 

I avsnittet nedan presenteras de intervjuer vi genomfört. De fyra första intervjuerna inriktar 
sig mot bostadsfastighetsbolag och består av Mjöbäcksvillan, Balder, HSB och Helsingborgs-
hem. De fyra resterande intervjuerna är inriktade mot kommersiella fastigheter och består av 
Wihlborgs, Kungsleden, Castellum och Klövern.   

 

4.1 Mattias Bengtsson, Mjöbäcksvillan 

Risk och avkastning 
Mattias Bengtsson håller med om förhållandet mellan risk och avkastning och menar att det är 
en viktig grundtanke i alla investeringsbeslut. Denna grundtanke är något som Mjöbäcksvillan 
använder inom sin verksamhet och används främst inom planeringen av nya projekt. Det görs 
då en noggrann analys av marknaden och platsen för nybyggnadsprojektet. Om nybyggnationen 
har för hög risk i förhållande till avkastningen så prioriteras projektet bort.  
  
Finansiell risk 
När det gäller de finansiella riskerna så tycker Mattias Bengtsson att detta är relativt frånkopplat 
från Mjöbäcksvillan. Belåningsgraden som tillåts vid nyproduktion styrs av bankerna och 
Bengtsson litar på detta systems tillförlitlighet. Banken värderar alltid den fastighet som Mjö-
bäcksvillan vill bygga och sedan styr värderingen hur mycket lån som kan tas upp. Bengtsson 
tycker att bankens värdering oftast är lägre än det han själv och Mjöbäcksvillan bedömer som 
marknadsvärdet. Detta tycker dock inte Bengtsson är något negativt då det innebär en ännu 
större säkerhet för Mjöbäcksvillan som företag. En lägre värdering innebär att belåningen i 
faktiska kronor minskar och därmed minskar också den finansiella risken med att inneha fas-
tigheter som är överbelånade. 
 
Mjöbäcksvillan försöker utnyttja banklån för att kunna förränta sitt eget kapital så mycket som 
möjligt. Dagens ränteläge ger en stor möjlighet att låna kapital till en låg kostnad och därmed 
få högre avkastning på sitt eget kapital genom att investera i sin egen verksamhet. Företaget 
placerar dock inte några större summor i andra branscher utan håller huvudfokus inom fastig-
hetsbranschen. Bengtsson menar att detta är medvetet på grund av den låga risken i förhållande 
till avkastning som fastigheter ger i dagsläget. Han menar att det är en relativt låg risk att inneha 
fastigheter och Mjöbäcksvillan investerar därmed det kapital som finns i nya fastighetsprojekt. 
  
Likviditetsrisk 
Att inneha likvida medel för renoveringar och liknande är inget större problem för Mjöbäcksvil-
lan med tanke på den affärspolicy som valts med att främst inneha nybyggda bostadsfastigheter. 
Det är sällan det uppkommer större renoveringsbehov i nya fastigheter. I det äldre bestånd som 
företaget förvaltar finns en noga framarbetad underhållsplan för att kunna prognostisera fram-
tida renoveringskostnader.  
 
Affärsrisk 
Vakans är något Mjöbäcksvillan försöker undvika genom att bygga fastigheter på geografiska 
platser med en hög efterfrågan. Detta gör Mjöbäcksvillan genom att bygga fastigheter på till-
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växtorter och nämner som exempel Halmstad och Varberg. Här kan man se en långsiktig pot-
ential där man inte enbart tror att efterfrågan är tillfällig. Bengtsson tycker att dagens mark-
nadsläge med hög efterfrågan ger en låg risk för vakans. Att bygga på mindre orter tycker 
Bengtsson är mer riskfyllt eftersom det är stor risk att efterfrågan bara är tillfällig. Här tycker 
därmed Bengtsson att de kommunala fastighetsbolagen har ett stort ansvar för att bygga till-
räckligt många hyresbostäder. Affärsrisken i bostäder handlar även om den enskilda hyresgäs-
ten. Detta är något som Mjöbäcksvillan erfarit genom att ha hyresgäster i sina fastigheter som 
inte skött sig. Detta försöker man därmed undvika genom att göra noggranna bakgrundskon-
troller på hyresgästen med kreditupplysningar och dylikt. 
  
Konjunkturell risk   
Den konjunkturella risken tycker inte Mattias Bengtsson är någon större riskfaktor för bostäder. 
Oavsett om det är låg- eller högkonjunktur så är det bostadsbrist i nuläget vilket gör att efter-
frågan är hög oavsett konjunkturläge. Det som Bengtsson tycker är viktigt att beakta när det 
gäller konjunkturen är vilken typ av fastighet man bygger. En fastighet med många större lä-
genheter som har en hög hyra menar Bengtsson kan påverkas mer av konjunkturen än mindre 
lägenheter med en lägre hyra. En annan viktig faktor som minskar risken för konjunkturens 
påverkan på hyresrätter är enligt Bengtsson de kollektivavtal och trygghetssystem som finns i 
Sverige. Detta minskar risken för att människors betalningsförmåga plötsligt ska förändras kraf-
tigt. 
  
Ränterisk 
Vidare menar Mattias Bengtsson att ränteläget är en viktig faktor att beakta i sin riskbedömning. 
I dagsläget är räntorna väldigt låga men i framtiden tror Bengtsson att detta kan förändras. Det 
gäller att göra en bedömning av hur stora räntekostnader en investering klarar av innan den går 
break-even. Utifrån denna bedömning bestämmer Mjöbäcksvillan hur stor del av räntorna som 
ska vara rörliga respektive fasta. I dagsläget försöker företaget ha en del räntor rörliga eftersom 
många undersökningar visat att det blir billigare i längden jämfört med fast räntesats. 
  
Politisk risk 
I de politiska riskerna är hyreslagen viktig att ta hänsyn till enligt Mattias Bengtsson. Hyres-
sättningen som görs med bruksvärdesprincipen tycker Bengtsson är missgynnande för ägare av 
bostadsfastigheter. En marknadshyra hade enligt Bengtsson förändrat risken och gjort hyresrät-
ter mindre riskfyllda att bygga och förvalta. Bruksvärdesprincipen ger en låg hyresintäkt. Sam-
tidigt tror Bengtsson att det finns en risk med marknadsmässig hyra den dagen bostadsbristen 
inte längre existerar. Hyrorna kan då börja sjunka och eventuellt hamna under bruksvärdet. 
Denna risk menar dock Bengtsson är väldigt liten i dagsläget. När det gäller presumtionshyra 
tycker Bengtsson detta mest är krångligt och inte fungerar i praktiken.   
 
Kontraktstiderna som regleras i hyreslagen tycker Bengtsson i nuläget inte utgör någon nämn-
värd riskfaktor. Han tycker förvisso att uppsägningstiderna är korta men berättar att i dagsläget 
så hittas alltid en ny hyresgäst med tanke på den efterfråga som finns. Ett förändrat marknads-
läge med ett överskott av hyreslägenheter hade dock kunnat förändra synen på risken med de 
korta kontraktstiderna. Bengtsson nämner även ett exempel på en fastighet som Mjöbäcksvillan 
äger och hyr ut till en kommersiell hyresgäst. Detta hyreskontrakt är skrivet på 25 år vilket är 
väldigt positivt. Detta ger en stor möjlighet för Mjöbäcksvillan att kunna göra säkra kalkyler 
långt in i framtiden, något som inte kan göras på samma sätt när det gäller hyresrätter för pri-
vatpersoner. Hyresrätter ger dock fördelen att anpassningsbehovet är litet vid byte av hyresgäst. 
Normalt sett kan lägenheten behöva tapetseras om eller liknande vilket inte är några stora kost-
nader. 
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4.2 Magnus Björndahl, Balder  

Risk och avkastning 
Magnus Björndahl håller med om resonemanget att en högre risk ska ge en högre avkastning. 
Om ett projekt anses ha högre risk än den avkastning det ger så anses inte projektet värt att 
genomföra enligt Björndahl. Det finns ingen logik i att genomföra fastighetsinvesteringar som 
inte ger tillräckligt hög avkastning i förhållande till den risk som finns i projektet.  
  
Finansiell risk 
De finansiella riskerna har enligt Björndahl minskat för Balder i takt med att företaget blivit så 
stora som de är idag. Det finns stora säkerheter i deras befintliga bestånd som är värderat be-
tydligt högre än det bokförda värdet. Balder har dock som mål att inte ha en belåningsgrad över 
50% på sina projekt. Tidigare hade man en betydligt högre belåningsgrad och var därmed mer 
utsatta för finansiella risker. I dagsläget är Björndahl inte särskilt bekymrad över de finansiella 
riskerna.  
  
Likviditetsrisk 
Balder investerar gärna sina vinster från tidigare projekt i nya projekt för att minska sina likvida 
medel i kassan. Vid behov av snabba likvida medel använder man istället checkkrediter hos 
olika banker. Detta gör att Balder får en högre avkastning då det finns mer kapital investerat i 
verksamheten. Samtidigt har Balder ett stabilt kassaflöde där pengar strömmar in kontinuerligt 
via hyresintäkter vilket gör att eventuella plötsliga behov av likvida medel inte ses som något 
större problem. En fördel med hyresbostäder är även enligt Magnus Björndahl att hyrorna kom-
mer in i förväg och leverantörerna betalas i efterhand. Det gör att Balder enkelt får tillgång till 
likvida medel när de behövs och risken för likviditetsbrist är liten.  
  
Affärsrisk 
Den största affärsrisken för Balder är när man bygger nya hyresbostäder eftersom man då först 
får bygga fastigheten för att sedan hyra ut lägenheterna och få in hyresintäkter. Detta gäller inte 
för bostadsrätter där man kan sälja lägenheterna innan man byggstartar projektet och därmed få 
en sänkt risk. Magnus Björndahl menar att det är omöjligt att få kunder att skriva på ett hyres-
avtal flera år innan deras bostad står färdig. För att minska denna risk med hyresbostäder gäller 
det enligt Björndahl att göra en ordentlig marknadsanalys för att säkerställa att lägenheterna 
efterfrågas av marknaden. Björndahl säger lite skämtsamt att det finns tre faktorer som påverkar 
värdet på huset ”Läget, läget och läget”. När marknadsanalysen görs på Balder så görs den 
omvänt mot vad teorin ofta förespråkar. Balders modell innebär att man först ser på vilka even-
tuella förluster och risker som kan uppstå om man investerar i en ny fastighet. Björndahl menar 
att många andra fastighetsbolag istället gör tvärtom och kollar på vilken vinst som investeringen 
kan ge och sedan kollar på vilka risker som finns. Om Balder genom sin analys inte kan hitta 
några större risker eller möjliga förluster så genomförs projektet. I marknadsanalysen ingår 
också vilka typer av hyresgäster som tilltalas av projektet. Gällande hyresgästerna så görs nog-
granna bakgrundskontroller där främst betalningsförmåga kollas upp. Det är väldigt viktigt att 
hyresgästerna inte har några betalningsanmärkningar innan hyreskontraktet undertecknas. 
Björndahl menar också att det i en bostadsfastighet är viktigt att blanda hyresgäster med olika 
åldrar, etiska ursprung och intressen eftersom detta sprider risken. Genom att inte ha samma 
typer av människor i samma bostadsfastighet ökar både trivseln och risken för att folk flyttar 
minskar.  
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Konjunkturell risk 
Björndahl menar att risken för att folk inte betalar sin hyra är liten. Detta beror på att hyran är 
det sista folk slutar betala eftersom boende är ett mänskligt grundläggande behov. Detta gör att 
Magnus Björndahl tycker att bostadsfastigheter är mindre riskfyllt att bygga än kommersiella 
fastigheter. Kommersiella fastigheter är mer osäkert enligt Björndahl med tanke på eventuella 
konkurser, betalningssvårigheter och liknande. Hyresbostäder är därmed en tacksam bransch 
eftersom det ska mycket till innan hyrorna slutar inbetalas. Detta kopplar Björndahl vidare till 
den konjunkturella risken som han menar är låg med bostäder. Självklart märker även Balder 
av när det är sämre tider men det är inget som påverkar hyresintäkterna nämnvärt. Folk fortsätter 
betala sin hyra även om det är lågkonjunktur enligt Björndahl. En annan tacksam faktor när det 
gäller konjunkturen är att hyresintäkterna ökar i de fall Balders kostnader ökar. Om räntan och 
inflationen stiger finns möjlighet för Balder att ta igen de ökade kostnaderna genom att höja 
hyrorna för sina hyresgäster. 
  
Ränterisk 
Ränta är Balders stora kostnadspost och därmed en viktig risk att beakta. Enligt Magnus Björn-
dahl är det alltid billigare att ha rörliga lån, men man bör också ha en plan ifall räntan plötsligt 
stiger. Detta gör Balder genom att ha en del av lånen med rörlig ränta och en del med bunden 
ränta på olika löptider. Björndahl berättar att Balder har väldigt lätt att få lån med tanke på att 
bankerna ser en stor säkerhet i deras befintliga bestånd. Balder använder även så kallade rän-
teswapar för att minska ränterisken. Björndahl förklarar att detta innebär att man själv kan an-
passa sin ränteportfölj efter hand genom att variera mellan rörlig och bunden ränta. 
 
Politisk risk 
De politiska riskerna är enligt Björndahl en starkt påverkande faktor i riskbedömningen vid 
investeringar i bostadsfastigheter. När det gäller hyresinbetalningar gör det att Balder ser bo-
stadsfastigheter mindre riskfyllda än kommersiella fastigheter. Hyresintäkterna för bostadsfas-
tigheter är utspridda på många hyresgäster vilket gör att risken minskar. Ett kommersiellt hy-
reskontrakt kan vara beroende av en enda stor hyresgäst vilket gör att risken blir högre om 
hyresgästen säger upp sitt kontrakt eller får betalningssvårigheter. Björndahl tycker med andra 
ord att hyresbostäder ger ett stabilare kassaflöde. Samtidigt tror han att en marknadsbaserad 
hyressättning hade gjort bostadsfastigheter ännu mindre riskfyllda att bygga. Det går då att an-
passa hyresnivån efter utbud och efterfrågan, något som hade varit särskilt gynnsamt för Balder 
vid de marknadsförhållanden som råder i dagsläget med en väldigt hög efterfrågan på hyresbo-
städer.  
 
Det nuvarande marknadsläget spelar även roll när det gäller de förhållandevis korta kontrakts-
tiderna för bostäder. Uppsägningstiden på tre månader tycker Björndahl inte spelar någon större 
roll när det gäller risken. Med den efterfrågan som finns idag så blir alltid lägenheterna uthyrda 
och risken för vakans är därmed väldigt låg. Om marknaden däremot hade sett annorlunda ut, 
det vill säga att efterfrågan på hyresbostäder inte varit så stor, så hade det kunnat vara bättre 
med längre kontraktstider eftersom det innebär säkrare intäkter. Samtidigt så tycker Björndahl 
att ju längre kontraktstiderna är, desto svårare är det att hitta hyresgäster, vilket är en risk i sig. 
Detta resonemang byggs på att folk inte vill binda sig vid en och samma bostad under för lång 
tid. Gemene man ser det positivt att kunna flytta relativt snabbt vid förändrade livsförhållanden 
som exempelvis separation, jobb på annat ort och liknande.  
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4.3 Therese Jönsson, HSB  

Risk och avkastning 
Therese Jönsson berättar om HSB och deras affärsidé. Med tanke på den affärsidé HSB har 
finns inga strikta vinstkrav utan istället ses fastighetsinvesteringar på lång sikt. Detta gör att 
Jönsson håller med om förhållandet mellan risk och avkastning men att det finns många andra 
faktorer som påverkar HSB i deras investeringsbeslut. Affärsidén medför att projekt inte behö-
ver vinstmaximeras utan man kan istället se på en ekonomisk rimlighet där projektet måste 
kunna finansieras. 
  
Finansiell risk 
De finansiella riskerna är en viktig faktor för HSB. I en perfekt värld så hade Therese Jönsson 
gärna sett att fler fastighetsinvesteringar kunnat genomföras samtidigt, men detta är inte möjligt 
med tanke på de krav bankerna ställer på finansieringen. Detta gör att HSB i många fall är 
beroende av att färdigställa ett projekt för att i ett senare skede kunna använda hyresintäkterna 
till att finansiera nya projekt. En annan möjlighet för HSB är enligt Jönsson att belåna äldre 
fastigheter som ofta är undervärderade. De äldre fastigheterna har på senare år ökat kraftigt i 
värde vilket ger en säkerhetsmarginal och även sänker de finansiella riskerna. Detta ökar även 
den finansiella hävstången vilket Jönsson ser positivt på.  
  
Affärsrisk 
Affärsrisken vid fastighetsinvesteringar är något som Therese Jönsson upplever viktig att be-
akta i sin riskbedömning. HSB i Halmstad har nyligen haft ett projekt i östra delen av staden 
som förmodligen kommer tvingas läggas ned på grund av för låg efterfrågan. Jönsson menar 
att detta beror på en bristfällig analys av marknaden och fastighetens geografiska placering. En 
bostadsfastighet i en attraktiv stadsdel i Halmstad blir snabbt fullt uthyrd. HSB har genomfört 
flera lyckade fastighetsinvesteringar där efterfrågan varit väldigt stor vilket har gjort att inve-
steringarna blivit lyckade. Detta tyder enligt Jönsson på att den geografiska placeringen av fas-
tigheten har väldigt stor betydelse för den risk som tas. 
  
Ränterisk 
Therese Jönsson tycker även att räntan är viktig att ta hänsyn till i sin riskbedömning. En höjd 
räntenivå får stora följder för både HSB och de boende i form av högre kostnader och således 
en högre hyresnivå. I syfte att minska denna risk görs analyser av alla investeringar där man 
gör ekonomiska planer som sedan måste godkännas innan fastighetsinvesteringen kan genom-
föras. I detta ingår även att sprida ränterisken genom att ha lånen bundna på olika löptider. Den 
största delen av räntan är bunden men genom att ha olika löptider på lånen minskar risken för 
att en plötslig räntehöjning får avgörande påverkan på HSBs fastigheter. 
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4.4 Magnus Jönsson, Helsingborgshem  

Risk och avkastning 
Magnus Jönsson håller med om resonemanget att en högre risk bör ge en högre avkastning men 
menar att det inte alltid stämmer överens i verkligheten. Värdeutvecklingen kan vara gynnsam-
mare i attraktivare lägen där risken är lägre. Totalavkastningen mäts genom direktavkastning 
plus värdeförändring och över tid kan totalavkastningen vara högre i mer attraktiva områden. 
Hyresintäkterna skiljer sig åt lite mellan områdena, men den allmänna efterfrågan gör att betal-
ningsviljan ofta är ännu högre i de attraktivaste delarna av staden än vad hyressättningsmo-
dellen medger. 
 
Finansiell risk 
Helsingborgshem har ett fastighetsbestånd värt cirka 15 miljarder och en belåning på cirka fyra 
miljarder. Den låga belåningen gör att Helsingborgshem kan använda sitt äldre bestånd som en 
säkerhet vid fastighetsinvesteringar. Målet är att vid nyinvesteringar använda cirka 30% eget 
kapital och låna upp resterande kapital. Företagets belåningsgrad i helhet är därmed betydligt 
lägre än de nya investeringar som genomförs. Detta beror på att Helsingborgshem funnits i 
många år och därmed hunnit amortera på sina fastigheter samtidigt som fastighetsvärdena har 
stigit över tid. Jönsson förklarar också att de börsnoterade bolagen har en annan slags redovis-
ningsprincip där de varje år värderar om sina fastigheter till marknadsvärdet. I Helsingborgs-
hems fall är det bokförda värdet på fastigheterna samma summa som inköpsvärdet vid förvärvs-
tillfället, vilket sedan minskas med värdeminskningsavdrag och tillkommande investeringar 
ökar det bokförda värdet. Detta innebär att det i deras redovisning kan se ut som att en fastighet 
är värd mycket mindre än det egentliga marknadsvärdet. Jönsson nämner ett exempel med fas-
tigheter som exempelvis köptes för 25 år sedan för fem miljon kronor och idag är värda cirka 
20 miljoner kronor. Helsingborgshem arbetar inte aktivt med någon strategi för hävstångsef-
fekter. De har inga alternativa placeringar för sitt kapital utan arbetar med gynnsam finansiering 
där man lånar pengar väldigt billigt. De pengar som tjänas används inom verksamheten för 
nyinvesteringar. 
  
Likviditetsrisk 
När Helsingborgshem ska genomföra en nyinvestering görs en grundlig marknadsanalys för att 
se om fastigheten går att hyra ut och ifall det finns kunder som vill bo i området. Med en grund-
lig analys minskar risken eftersom man då får en trygghet i att Helsingborgshem investerar i 
rätt fastighet i rätt område. Utan en analys blir det mer en chansning vilket även gör att risken 
ökar. När en bostadsfastighet väl är uthyrd oroar sig inte Helsingborgshem nämnvärt för att 
hyrorna inte ska inbetalas. Bolaget arbetar med likviditetsplanering och har i normalfallet en 
ganska stabil kassa för att inte vara sårbar ur ett likviditetsperspektiv. Jönsson menar att hyrorna 
ofta är det sista folk slutar betala eftersom man måste ha någonstans att bo. Detta kombinerat 
med Helsingborgshems stora fastighetsbestånd gör att brist på likviditet inte bekymrar Jönsson 
nämnvärt. 
  
Affärsrisk 
Magnus Jönsson ser ingen större risk för vakans i Helsingborgshems fastigheter. Detta motive-
rar han med det gynnsamma marknadsläget där efterfrågan är större än utbudet. Dock arbetar 
man med hyresgästen i fokus för att hyresgästerna ska välja Helsingborgshem om marknaden 
verkligen skulle vika. När det gäller den geografiska placeringen av fastigheten så är det en 
väldigt viktig del av riskbedömningen. Den geografiska placeringen ingår i den omfattande 
analys som görs vid planerade fastighetsinvesteringar.  
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Konjunkturell risk 
Helsingborgshem har en stabil marknad och påverkas inte speciellt mycket av konjunkturen. 
Magnus Jönsson menar att det till och med skulle kunna vara en fördel för Helsingborgshem 
om det blir lågkonjunktur. Det kan ge förmånliga priser på nyproduktion och underhållsarbeten. 
Det kan också skapa ett större sug efter hyresbostäder eftersom människor blir tveksamma till 
att äga sitt eget boende under kristider och därmed väljer att bosätta sig i hyresbostäder för att 
minska den personliga risken. Det finns således en liten luftkudde som minskar risken för 
Helsingborgshem som kan få en högre efterfrågan på sina hyresbostäder. En högkonjunktur och 
en vilja att äga sitt eget boende på grund av gynnsamma förhållanden kan därför istället drabba 
Helsingborgshem negativt. 
  
Ränterisk 
Magnus Jönsson tycker att räntan påverkar riskbedömningen till stor del och förklarar detta 
resonemang med den starka koppling som finns mellan räntenivån och den värdeutveckling 
som varit inom fastighetsbranschen. Desto lägre räntan har blivit, desto mer pengar har folk 
haft råd att låna. Jönsson nämner 1990 som ett exempel där räntan var betydligt högre än idag 
och där räntan sedan dess i princip konstant gått neråt. Avkastningskravet på fastigheter är 
nämligen väl korrelerat med räntenivån. Jönsson förklarar att om räntan sjunker 1% så sjunker 
även avkastningskravet på fastigheter med cirka 0,5%. Om räntan däremot ökar 1% så räknar 
Helsingborgshem med cirka 0,4% högre avkastningskrav. Ett högre avkastningskrav innebär 
att fastighetsvärdet påverkas negativt i kalkylerna. Detta resonemang menar Jönsson är ett bevis 
för att ränta och fastighetsvärde är starkt korrelerat. För att minska ränteriskerna arbetar 
Helsingborgshem med en policy som är framarbetad av Helsingborgs kommun. Lånens löptider 
sprids ut och risken för att drabbas negativt vid en plötslig räntehöjning blir därmed lägre. Just 
nu har Helsingborgshem cirka 3,5 miljarder av sina 4 miljarder i bundna räntor. Det kostar alltid 
att binda räntorna, men samtidigt är det som en försäkring att man vet vad man betalar och kan 
se det som att risken blir något mindre. 
  
Politisk risk 
Vid nyproduktion menar Magnus Jönsson att bruksvärdet ligger väldigt nära en marknads-
mässig nivå. Det går även att tillämpa presumtionshyra vid nyproduktion. Jönsson ser därmed 
inte hyressättningen som en större risk vid nyproduktion. När det gäller äldre fastigheter be-
lägna i centrala delar så tror dock Jönsson att lägesfaktorn i bruksvärdesprincipen inte fullt ut 
avspeglas i hyressättningen. Vid förvärv av äldre fastigheter kalkylerar man därmed på hyresin-
täkter styrda av bruksvärdesprincipen. Om kalkylen visar att fastigheten inte kompletterar be-
ståndet på ett bra sätt, eller inte är lönsam, avstår Helsingborgshem från uppköpet. 
  
Jönsson ser ingen större risk när det gäller uppsägningstiden för hyresrätter på tre månader. Han 
menar på att det är så pass stark efterfrågan på hyresrätter och att boende inte är så konjunktur-
känsligt att det ofta finns någon annan hyresgäst som är intresserad att ta över. Det kan också 
vara bra med kortare bindningstider eftersom det blir en större rörlighet i beståndet. Detta gör 
det möjligt att kunna erbjuda sina befintliga hyresgäster att byta hyresbostad. 
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4.5 Arvid Liepe, Wihlborgs  

Risk och avkastning 
Arvid Liepe håller med om resonemanget att en högre risk alltid bör ge en högre avkastning. 
Liepe framhåller också att det är viktigt att tänka på en längre tidsperiod. En investering som 
idag kan anses riskfylld kan med tiden bedömas bli mindre riskfri vilket innebär att resone-
manget inte alltid stämmer överens med verkligheten. 
  
Finansiell risk 
När det gäller de finansiella riskerna kopplar Arvid Liepe detta till stor del till den belåningsgrad 
som Wihlborgs har på sina fastigheter. Han menar att det är en balansgång där det gäller att 
hitta en bra nivå på sin skuldsättning kontra investerat kapital för att kunna få en bra häv-
stångseffekt. Vid större nyinvesteringar berättar Liepe att Wihlborgs kan använda sina befint-
liga fastigheter som säkerhet för nya lån. Det stora fastighetsbeståndet som har en relativt låg 
belåningsgrad på 53% i snitt ger därmed en stor fördel gentemot konkurrenter som är nya på 
marknaden. Det Liepe nämner som en stor osäkerhet när det gäller de finansiella riskerna är 
fastigheternas egentliga värde. I uträkningen med många av de finansiella nyckeltalen används 
marknadsvärde, ett värde som är högst osäkert. Liepe menar att ett eventuellt prisfall på exem-
pelvis 10% hade förändrat belåningsgraden kraftigt. Därmed menar Liepe att det är viktigt att 
se på andra nyckeltal i kombination med belåningsgraden för att få ett helhetsgrepp om ett 
fastighetsbolags finansiella ställning. Ett nyckeltal som Liepe nämner är driftöverskott i förhål-
lande till lån vilket berättar mycket om företagets finansiella ställning. Nyckeltalet visar enligt 
Liepe ett fastighetsbolags känslighet mot finansiella risker på ett bra sätt. 
  
Likviditetsrisk 
Wihlborgs försöker ha en liten kassa stående eftersom kapitalet i kassan inte ger någon avkast-
ning med dagens ränteläge. Samtidigt framhåller Arvid Liepe att likvida medel i kassan minskar 
likviditetsrisken och minskar även den finansiella risken. Istället för att ha en stor kassa har 
Wihlborgs checkkrediter hos banker. Liepe berättar också att det är viktigt för Wihlborgs att ha 
flera olika bankkontakter för att på så sätt sprida sin finansiella risk om någon bank skulle gå 
sämre ekonomiskt. Ibland kan Wihlborgs behöva likvida medel snabbt, exempelvis om en hy-
resgäst flyttar ut och renoveringar behövs för att anpassa lokalen till den nya hyresgästen. 
  
Affärsrisk 
Vidare leder intervjun in på affärsrisken. Här pratar Arvid Liepe mycket om vakans vilket är 
viktigt att bedöma. Någon gång kommer hyresgästen flytta ut och då är det viktigt att kunna 
hyra ut lokalen till en ny hyresgäst snabbt, helst utan att behöva renovera och anpassa lokalen. 
Vakansnivån kan även förändras när konjunkturen svänger vilket är viktigt att ha med i sina 
beräkningar. Ett sätt att minska vakansnivån och risken är att befinna sig i områden med hög 
tillväxt. Wihlborgs har därmed valt att fokusera på ett bestämt geografiskt område i Öresunds-
regionen för att bli så bra som möjligt inom detta område. Detta gör att Wihlborgs även kan 
effektivisera sin förvaltning och därmed få mer konkurrenskraftiga hyror. Liepe tror att det 
finns en korrelation mellan marknadskännedom och intjäning. När en hyresgäst vill flytta vill 
hyresgästen ofta flytta till en närliggande fastighet. Detta ger en logik i Wihlborgs affärsmodell 
där fastighetsbeståndet är koncentrerat.  
 
En annan viktig del i affärsrisken är enligt Arvid Liepe den enskilda hyresgästen. Det gäller att 
hyra ut lokaler till starka aktörer där risken är liten för konkurs. Liepe nämner Skatteverket och 
Tullverket som exempel på de säkra hyresgästerna eftersom de är statliga. Om kreditkänsliga 
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företag vill hyra en lokal så försöker Wihlborgs alltid ta en bankgaranti för att vara säkra på att 
få in hyresintäkterna. Wihlborgs minskar även affärsrisken genom att ha hyresgäster från olika 
branscher. 
  
Konjunkturell risk 
Konjunkturen är en viktig parameter i Wihlborgs riskbedömning på grund av deras inriktning 
på kommersiella hyresgäster. Den viktigaste makrosiffran för Wihlborgs är sysselsättningen. 
Om folk är sysselsatta måste de ha någonstans att jobba och då kan Wihlborgs erbjuda kontor, 
logistikfastigheter och liknande. Om konjunkturen svänger finns det stor risk att företag går 
sämre och risken för vakans ökar därmed. 
  
Ränterisk 
En annan makrorisk som är viktig för Wihlborgs är räntan. Denna menar Arvid Liepe påverkar 
på två sätt, dels genom räntekostnader men också den diskonteringsränta som används i inve-
steringskalkyler. Liepe är dock inte bekymrad över ränteläget utan menar att en högre ränta 
hänger ihop med inflation vilket Wihlborgs reglerar i hyreskontrakten. Detta innebär att vid en 
högre räntenivå kan Wihlborgs kompensera genom att höja hyran och därmed hålla sina intäkter 
på en relativt stabil nivå. 
  
Det är viktigt för Wihlborgs att ha en bra balans mellan rörlig och bunden ränta. En rörlig ränta 
innebär enligt Arvid Liepe en högre risk men samtidigt en större chans till låg räntekostnad. Att 
binda räntan tycker Liepe är bra men det kostar ofta mer pengar på sikt med tanke på att du 
betalar en säkerhetspremie till banken för att få möjlighet att ha en stabil ränta. En viktig faktor 
är därmed att se vilka svängningar i kassaflödet som investeringen klarar i form av förändrade 
räntenivåer och göra tydliga kalkyler. 
  
Politisk risk 
Intervjun leder sedan in på de politiska riskerna och Arvid Liepe berättar att han ser stora för-
delar med den marknadsbaserade hyressättningen som gäller för kommersiella fastigheter. 
Liepe uppskattar att marknadskrafterna själva får reglera hyressättningen då det ger Wihlborgs 
möjlighet att ta ut en rättvis hyra. Rent hypotetiskt nämner Liepe att en bruksvärdeshyra, vilket 
är fallet på bostäder, hade missgynnat Wihlborgs intäktssida i form av lägre hyresintäkter. Den 
marknadsbaserade hyressättningen gör även att Wihlborgs kan ta ut en högre hyra för en lokal 
som nyligen renoverats eller anpassats efter en hyresgästs specifika behov. Detta gör att Wihl-
borgs inte ser negativt på att det ofta krävs stora renoveringar vid byte av hyresgäst. Wihlborgs 
kan nämligen lägga renoveringskostnaden på hyresgästens månadshyra. 
  
Arvid Liepe är även positivt inställd till de uppsägningstider som gäller för kommersiella fas-
tigheter. Han menar att allt annat lika så är längre kontraktstider positivt ur risksynpunkt då det 
ger en större framförhållning för Wihlborgs som fastighetsägare. Liepe berättar också att många 
gånger är avtalen skrivna med längre uppsägningstider än lagens minimikrav. Detta beror på 
den avtalsfrihet som råder vid uthyrning av kommersiella fastigheter. Den långa uppsägnings-
tiden ger även Wihlborgs en längre arbetstid att hitta en ny hyresgäst om den nuvarande vill 
flytta. Liepe framhåller att en kortare uppsägningstid, exempelvis de tre månader som gäller 
vid uthyrning av bostäder, hade höjt risken för Wihlborgs. 
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4.6 Henrik Gerdin, Kungsleden  

Risk och avkastning 
Intervjun inleds med förhållandet mellan risk och avkastning. Henrik Gerdin menar att risk och 
avkastning generellt sett hänger ihop i teorin men att det inte alltid fungerar så i praktiken. 
Gerdin tycker att fastighetsägare inte alltid är rationella och kan därför bedöma förhållandet 
mellan risk och avkastning på ett felaktigt sätt. 
  
Finansiell risk 
De finansiella riskerna är enligt Henrik Gerdin viktiga att ta hänsyn till. Det är viktigt för Kungs-
leden att se på hela sin fastighetsportfölj och hålla sig på en lagom belåningsgrad vilken är styrd 
av den finanspolicy som finns framarbetad i bolaget. Gerdin menar att en högre belåning ger en 
högre finansiell risk men också en högre hävstångseffekt då Kungsleden kan använda reste-
rande kapital att placera i antingen andra tillgångar eller köpa upp fler fastigheter. Det är viktigt 
med en balansgång och hitta en lagom nivå på både hävstången och belåningsgraden. Finans-
policyn i Kungsleden förespråkar en belåningsgrad på cirka 50%. 
  
Likviditetsrisk 
När det gäller likvida medel hänger detta mycket ihop med inbetalningen av hyror från hyres-
gästerna. Kungsleden försöker minska denna risk genom att göra noggranna kontroller av sina 
hyresgäster genom bland annat Kreditupplysningar, Bisnode och andra ratingbolag. Detta är ett 
förberedande arbete som görs innan kontraktet med hyresgästen skrivs på. Innehav av likvida 
medel är annars inte något som Henrik Gerdin bekymrar sig över. Likvida medel kan behövas 
för renoveringar och anpassningar av fastighetsbeståndet men detta rör sig enligt Gerdin om 
småsummor i det stora hela. Om Kungsleden ser att det behövs likvida medel för renoveringar 
inom den närmsta tiden sparas en större del av kommande hyresintäkter. Gerdin menar dock att 
det är sällan en anpassningskostnad kommer oförutsett med tanke på de långa uppsägningstider 
som gäller för kommersiella fastigheter. Istället förlitar sig Kungsleden på de planer som görs 
på årsbasis där man försöker uppskatta de förväntade renoverings- och anpassningskostnaderna. 
Gerdin menar att Kungsleden därmed inte riskerar att ha för mycket likvida medel i kassan i 
förhållande till den policy som finns. 
 
Affärsrisk 
Affärsrisken är en väldigt viktig risk enligt Henrik Gerdin. När det gäller vakans är det viktigt 
att göra en bedömning från fall till fall och se till helheten. Läget, kvaliteten på byggnaden, 
närområdet, hyresgästen och liknande faktorer är viktiga att ha med i sin bedömning. Gerdin 
berättar att Kungsleden försökt sälja av fastigheter på mindre orter och istället fokusera på större 
städer där Stockholm är främsta prioritet. Risken för vakans menar Gerdin är större på lands-
bygden än i storstäder.   
  
Konjunkturell risk 
Den konjunkturella risken är en väldigt viktig faktor för Kungsleden i riskbedömningen. Kon-
junkturen avgör till stora delar Kungsledens hyresgästers betalningsförmåga. En lågkonjunktur 
innebär att betalningsförmågan kan minska på grund av minskad lönsamhet. Med lågkonjunktur 
ökar därmed risken för vakans. Denna risk går dock att minska enligt Henrik Gerdin genom att 
vara strategisk i sina val. Detta genom att välja hyresgäster med bra rating och undvika bolag 
som har en låg rating. 
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Ränterisk 
Henrik Gerdin tycker att räntan är en relevant faktor för att bedöma en fastighetsinvesterings 
risk. Att försöka avgöra vad som kommer hända med räntorna framöver är en viktig faktor i de 
kalkyler som görs. I syfte att minska denna risk använder sig Kungsleden av olika derivat för 
att skydda sig mot högre räntenivåer. Detta har självklart en kostnad men kan vara värt det. Det 
Gerdin belyser som en stor riskfaktor för Kungsleden gällande räntor är den eventuella följdef-
fekt en höjd ränta kan få. Gerdin tror att en höjd ränta dels hade inneburit att avkastningskravet 
hade höjts samtidigt som hyresintäkterna eventuellt hade börjat sjunka på grund av att hyres-
gäster hade varit tvungna att säga upp sina hyreskontrakt. Detta leder i sin tur till en högre 
vakans. Dessa tre olika faktorer kombinerat tycker Gerdin är väldigt viktigt att ha med i sin 
riskbedömning för kommersiella fastigheter. 
  
Politisk risk 
Henrik Gerdin är generellt sett väldigt positivt inställd till de politiska bestämmelserna som 
gäller för kommersiella fastigheter. Hyressättningen är positiv med tanke på att den kan sättas 
marknadsmässigt vilket kan leda till höga hyresintäkter. Dock menar Gerdin att det även är 
viktigt att ta hänsyn till den volatilitet som den marknadsbaserade hyressättningen kan ge upp-
hov till. Detta är en faktor Kungsleden tar hänsyn till i sin riskbedömning och i denna bedöm-
ning är det viktigt att se på vilken marknad de befinner sig på. Gerdin menar att fastighetsmark-
naden i Stockholm historiskt sett varit väldigt volatil där hyrorna påverkats av många olika 
faktorer. 
  
Kontraktstiderna för lokaler tycker Henrik Gerdin är generösa och det är positivt ur risksyn-
punkt då det blir lättare att utvärdera kontraktens lönsamhet. Gerdin tycker även de långa upp-
sägningstiderna är positiva med tanke på den anpassning som ofta behöver göras vid byte av 
hyresgäst. Anpassningsbehovet används av Kungsleden som en riskfaktor i kalkyler vid nyin-
vesteringar i fastigheter. Det är viktigt enligt Gerdin att räkna på de anpassningar som behöver 
göras i förhållande till vilken återbetalning som fås. Problemet i detta fall är enligt Gerdin att 
arbets- och materialkostnaden för att anpassa en lokal till en ny hyresgäst är lika hög i Stock-
holm som den är i en mindre ort medan hyresinbetalningarna är betydligt högre i Stockholm. 
Detta är väldigt viktigt att ta hänsyn till, speciellt om man äger kommersiella fastigheter utanför 
storstadsområden. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

29 

4.7 Erika Olsén, Castellum  

Risk och avkastning 
Erika Olsén håller med om resonemanget kring kopplingen mellan risk och avkastning. Castel-
lums affärsidé stödjer dock inte alltid resonemanget med tanke på den långsiktighet som finns. 
Ibland kan Castellum därmed acceptera fastighetsinvesteringar med lägre avkastning i nuläget 
om man ser en potentiellt högre avkastning längre fram. 
  
Finansiell risk 
Belåningsgraden är ett viktigt nyckeltal för Castellum. Analysen sker inte alltid på enskilda 
investeringar utan görs över hela Castellums portfölj. I nuläget har Castellum en belåningsgrad 
på cirka 47% och vid nyinvesteringar finns därmed stor möjlighet att låna inom Castellums 
egna balansräkning. Till detta finns en framarbetad policy som följs. Förutom återinvesteringar 
används en del pengar som blir över för utdelning till aktieägare.  
  
Likviditetsrisk 
Likviditetsrisken är en risk som Castellum hela tiden måste beakta, eftersom risken finns att 
hyresgästen inte betalar sin hyra. Detta finns med i riskbedömningen och undviks genom att ha 
kreditvärdiga hyresgäster och säkerheter i form av bankgarantier eller moderbolagsgarantier. 
Tillgång till likvida medel säkerställs också genom att balansera portföljen och därmed få en 
stabil intäktsström. 
  
Affärsrisk 
Enligt Erika Olsén kan vakans ses både som en tillgång och en icke-tillgång. Vakans kan vara 
bra eftersom det blir rörelse i fastighetsbeståndet. Många hyresgäster kan flytta från en befintlig 
lokal till en ny lokal och Castellum ser detta som en möjlighet att växa tillsammans med sina 
hyresgäster. Samtidigt får inte vakansen bli alltför hög då det innebär förlorade intäkter och 
outnyttjad kapacitet.   
 
Fastighetens specifika läge är en väldigt viktig fråga i riskbedömningen. Castellum vill inte 
investera i fastigheter på orter där utbudet redan är väldigt högt. Detta ökar risken för vakans 
och lägre hyresintäkter med tanke på marknadshyran. Erika Olsén nämner Stockholm som ett 
exempel på en bra ort där markytan är begränsad eftersom det är byggt på öar. Detta leder till 
att kommersiella fastigheter belägna här är relativt säkra investeringar. Risken är liten att Stock-
holm får ett överutbud av kommersiella fastigheter och därmed kommer det alltid finnas efter-
frågan på lokaler belägna i Stockholm. 
  
Konjunkturell risk 
Den konjunkturella risken menar Erika Olsén är väldigt viktig i riskbedömningen. Överlag 
tycker Olsén att makroriskerna är de risker som påverkar mest. Detta beror bland annat på att 
fastighetsbranschen är väldigt kapitalintensiv. Det finns dock flera sätt att minska denna risk. 
När det gäller det befintliga beståndet så är Castellum noggranna med att sprida sina kontrakts-
tider och ha både långa och korta kontrakt. Det är även viktigt att se till att alla kontrakt inte 
löper ut samtidigt. Detta gör att vissa kontrakt är bundna och det spelar därmed ingen större roll 
vilket konjunkturläge som råder. Samtidigt menar Olsén att en lågkonjunktur som påverkar 
fastighetsbranschen även kommer påverka Castellum. Hon nämner Lehmann-kraschen som ett 
exempel där högt belånade fastighetsägare drabbades negativt. Detta är en av anledningarna till 
att Castellum har en relativt låg belåningsgrad då det ger en säkerhetsmarginal mot sjunkande 
fastighetsvärden. En annan faktor som påverkar vid ett skiftande konjunkturläge är enligt Olsén 
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marknadens efterfråga på kommersiella fastigheter. Detta är svårt att prognostisera men går att 
minska genom att investera i tillväxtorter och hela tiden ha en aktuell analys av konjunkturläget. 
  
Ränterisk 
Marknadsräntan är en viktig fråga för Castellum i riskbedömningen. Det gäller enligt Erika 
Olsén att försöka hitta den optimala mixen mellan räntenivå och bindningstid. Det finns en 
enskild avdelning inom bolaget som arbetar med dessa frågor och det görs noggranna kalkyler. 
Generellt sett strävar Castellum efter att ha långa bindningstider för att på så sätt sänka risken. 
  
Politisk risk 
Den marknadsbaserade hyressättningen ser Erika Olsén som positiv ur risksynpunkt. Detta gör 
att Castellum kan få en rimlig avkastning med tanke på de intäkter som strömmar in. Samtidigt 
menar Olsén att det är olika beroende på vilken marknad Castellum befinner sig i. En region 
där utbudet är högre än efterfrågan gör att marknadsbaserad hyressättning kan bli missgynnsam 
jämfört med en marknadssituation där efterfrågan är högre än utbudet. Gällande kontraktsti-
derna tycker Olsén att långa kontraktstider ger lägre risk jämfört med korta hyreskontrakt. 
Castellum jobbar mycket med långsiktighet och att sprida sina kontraktstider så att inte alla 
kontrakt löper ut samtidigt. Samtidigt menar Olsén att detta sker automatiskt med tanke på att 
Castellum har över 5000 kunder i sina fastigheter. När en hyresgäst säger upp sitt avtal i en 
kommersiell fastighet är det enligt Olsén vanligt att man får investera stora belopp för att an-
passa lokalen för att kunna hyra ut den till en ny hyresgäst. Detta är därmed en viktig faktor att 
ta hänsyn till i sin riskbedömning. 
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4.8 Carl Johan Berthilsson, Klövern  

Risk och avkastning 
Klövern bygger sällan nya kommersiella fastigheter på spekulation. Grundregeln är att ha mel-
lan 60-80% av lokalerna uthyrda innan byggnationen startas. Klövern gör en analys för att se 
att risken är i paritet med investeringens avkastning. Carl Johan håller därmed med om resone-
manget kring förhållandet mellan risk och avkastning. En hög risk ska ge en högre avkastning 
och vice versa. 
  
Finansiell risk 
Finansiell risk är en viktig parameter i Klöverns riskbedömning. Belåningsgraden ligger kring 
60% och resten finansieras med eget kapital och preferensaktier. Detta motiverar Berthilsson 
med att en hög belåning ger högre risk. En hög belåning ger också en hävstångseffekt vilket 
kan vara positivt. Klövern försöker hela tiden att låna maximalt utifrån de krav banken ställer 
för att på så sätt kunna expandera sin verksamhet. Den vinst som görs investeras därmed i nya 
kommersiella fastigheter istället för extra amorteringar.  
  
Likviditetsrisk 
Klöverns intäkter hänger ihop med de hyresinbetalningar som kommer från hyresgästerna vilket 
gör att likviditetsrisken är viktig. Därmed är det viktigt att ha kreditvärdiga hyresgäster vilket 
säkerställs genom bland annat kreditupplysningar och genomgång av årsredovisningar. Uthyr-
ning till en mindre kreditvärdig hyresgäst kan ske men då ställs krav på deposition av en års-
hyra. Denna typ av åtgärder minskar likviditetsrisken. Likvida medel krävs nämligen i verk-
samheten för att bland annat kunna bekosta renoveringar. Klövern får stå för renoveringskost-
naden inledningsvis och hyresgästen får sedan betala renoveringen utifrån en avbetalningsplan. 
Det görs kvartalsrapporter på hur mycket likvida medel som kommer behövas den närmsta 
tidsperioden och kassan styrs utefter denna prognos. 
  
Affärsrisk 
Klövern ser vakans som en möjlighet men vill samtidigt inte ha för hög vakans. Carl Johan 
Berthilsson motiverar detta med att en tom lokal är bättre än att hyra ut den till ett underpris. 
Om Klövern hyr ut en lokal billigt så innebär det att banken ser en högre risk. Banken har 
nämligen gjort sin riskbedömning och därmed är utlåningen baserad på en högre hyresintäkt. 
Om Klövern istället hyr ut lokalen till en lägre hyra än beräknat så innebär det att fastighetens 
värde blir lägre. Ett lägre fastighetsvärde innebär att belåningen procentuellt förändras vilket 
inte är positivt. 
  
Den geografiska placeringen av fastigheterna är avgörande för Klövern. Verksamheten inriktas 
enbart på tillväxtorter och därmed prioriteras exempelvis Halmstad framför Falkenberg och 
Laholm. Klövern försöker dessutom samla sina kommersiella fastigheter inom ett och samma 
område. En karta över Klöverns fastigheter i Halmstad visar att inriktningen främst är koncen-
trerad kring två platser. Detta ger även en effektiv förvaltning vilket sänker kostnaden och där-
med risken. 
  
Konjunkturell risk 
Carl Johan Berthilsson tycker inte att den konjunkturella risken påverkar de enskilda förvalt-
ningsenheterna på Klövern men att det kan påverka Klövern som helhet. Det finns en tydligt 
framarbetad strategi kring hur Klövern skyddar sig mot konjunkturella svängningar. En risk 
med konjunkturen är att de banker som Klövern samarbetar med kan gå sämre ekonomiskt och 
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därmed inte kunna leva upp till det Klövern efterfrågar. Därmed försöker man ha flera olika 
banker för att sprida risken. Enligt finanspolicyn ska minst tre banker användas. Ett annat skydd 
mot den konjunkturella risken är de långa hyreskontrakt som Klövern skriver med sina hyres-
gäster. Detta innebär att kontraktet löper på även om konjunkturen svänger. 
  
Ränterisk 
Räntan påverkar Klövern väldigt mycket. De finansiella kostnaderna är höga och därmed vik-
tiga att ha koll på. Tidigare använde Klövern ränteswapar och olika terminssäkringar för att 
skydda sig mot ränterisken men detta görs inte längre. Det låga ränteläget som råder idag gör 
att kostnaden för denna typ av säkerheter är alldeles för höga. Klövern satsar istället på långa 
bindningstider för att på så sätt ha tid att anpassa sig vid ett eventuellt förändrat ränteläge. Fi-
nanspolicyn förespråkar en räntebindningstid på minst 2 år men många lån är bundna på längre 
tid än så. Enbart cirka 10% av det lånade kapitalet har rörlig ränta. 
  
Politisk risk 
De politiska riskerna är generellt sett en mindre viktig faktor för Klövern. Dock finns det poli-
tiska risker som kan påverka Klövern, exempelvis nämner Carl Johan Berthilsson beslut som 
fattas kring olika skatter, bland annat energiskatt. En stor kostnadspost för Klövern är energi-
kostnader och en höjning hade varit väldigt negativt. Vidare kommer Berthilsson in på mark-
nadshyran vilket ses väldigt positivt ur risksynpunkt. En bruksvärdeshyra hade gjort kommer-
siella fastigheter mer riskfyllda att investera i och förvalta. Det är därmed positivt ur risksyn-
punkt att utbud och efterfrågan får styra hyressättningen.  
 
Avtalsfriheten är även positiv när det gäller kontraktstider. Klövern vill skriva långa hyresavtal, 
helst inte kortare än tre år. Detta beror på möjligheten att indexreglera hyresavtalen och avtala 
att hyran ska höjas med X procent varje år vid längre hyreskontrakt. Berthilsson tycker att kor-
tare hyresavtal hade inneburit en högre risk eftersom banken då ser en lägre säkerhet i framtida 
hyresintäkter. Samtidigt så innebär korta hyreskontrakt en större möjlighet att få hyreshöjningar 
när lokalen byter hyresgäst. 
  
När en lokal byter hyresgäst kan det behövas anpassningar för att tilltala en ny hyresgäst. Ex-
empelvis kan planlösningen behöva anpassas och kostnaden för denna renovering får Klövern 
stå för i första skedet. Carl Johan Berthilsson ser dock inte detta som något större problem då 
Klövern i andra änden kan höja hyran för hyresgästen. Det skrivs i dessa fall dels ett grundavtal 
där hyresgästen betalar hyra för lokalen och dels ett tilläggsavtal. I tilläggsavtalet regleras kost-
naden för anpassningen av lokalen. Denna avtalsfrihet ser Berthilsson väldigt positivt på. 
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5. Analys 

I nedanstående kapitel analyseras insamlad empiriska data. Den teoretiska referensramen 
kopplas ihop med den empiriska datainsamlingen som sedan analyseras.  

 

5.1 Risk och avkastning 

Samtliga fastighetsbolag håller om resonemanget att en högre risk bör ge en högre avkastning. 
Mattias Bengtsson på Mjöbäcksvillan belyser detta bland annat genom följande citat “Om ny-
byggnationen har för hög risk i förhållande till avkastningen så prioriteras projektet bort”. 
Resonemanget förklaras även av Brealey et al. (2016) som illustrerar detta genom bland annat 
Capital Asset Pricing Model. Wihlborgs och Castellum belyser dock vikten av att se sina inve-
steringar på lång sikt. Synsättet från alla respondenter stärker resultatet från den studie Hartzell 
& Webb (1988) genomfört som visar att risk och avkastning har ett starkt samband på fastig-
hetsmarknaden. 
 
HSB, Helsingborgshem, Kungsleden och Castellum belyser dock att även övriga faktorer på-
verkar förhållandet mellan risk och avkastning. Exempelvis menar Henrik Gerdin på Kungsle-
den att ”folk inte alltid agerar rationellt och därmed inte kan bedöma förhållandet på ett rättvist 
sätt”. Magnus Jönsson på Helsingborgshem lämnar en annan förklaring och tycker att värdeut-
vecklingen på fastigheter i olika områden varierar beroende på områdets popularitet fastän att 
hyresinbetalningarna kan vara lika stora. Detta gör att risken anses lägre i det populära området. 
Detta kan bero på att fler vill bo i ett attraktivt område vilket ökar efterfrågan. Denna typ av 
resonemang stödjs av Huffman (2003) och Clayton (1996) som båda visar att det finns flera 
olika faktorer som påverkar förhållandet mellan risk och avkastning. Huffman (2003) menar att 
företagets individuella preferenser är viktiga att ta hänsyn till och Clayton (1996) framhäver att 
riskpremien påverkas av den mänskliga psykologin.  
 
Enligt Raftery (1994) ökar chansen till en lönsam investering om en noggrann riskanalys ge-
nomförs. Samtliga fastighetsbolag i den empiriska insamlingen genomför någon form av risk-
analys innan en investering görs. Det framkommer inte om riskanalyserna görs avancerat och 
är tidskrävande. Enligt Donner (2010) görs sällan noggranna riskbedömningar, istället används 
enklare modeller så som kassaflödesmodeller och känslighetsanalyser. Insamlad empiriska data 
kan inte avgöra hur avancerade modeller bolagen använder i praktiken, enbart att det finns ett 
strukturerat arbetssätt för riskbedömningen.  
 

5.2 Finansiell risk 

Den empiriska insamlingen visar att samtliga fastighetsbolag har en medvetenhet kring den 
finansiella risken. Däremot skiljer sig företagens arbetssätt åt när det gäller värdering av de 
finansiella riskerna. Lamont & Stein (1999) visar i sin studie att högre belånade fastigheter är 
mer riskfyllda att inneha på grund av känsligheten mot ekonomiska förändringar. Detta innebär 
att fastighetsbolag rimligtvis bör prioritera de finansiella riskerna högt. Den finansiella risken 
värderas generellt sett lågt bland fastighetsbolag inriktade på bostadsfastigheter. En förklaring 
till detta kan vara antalet hyresgäster och storleken på hyresgästerna. Kommersiella fastighets-
bolag kan ha få hyresgäster medan bostadsfastigheter ofta har många. Detta innebär att om en 
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stor hyresgäst flyttar ut från en kommersiell fastighet kan hyresintäkterna påverkas kraftigt me-
dan om en hyresgäst flyttar ut från en bostadsfastighet är påverkan av hyresintäkterna lägre. 
Mattias Bengtsson på Mjöbäcksvillan menar att den finansiella risken styrs av bankens värde-
ring och regler. Därmed har Mjöbäcksvillan en strategi där de förlitar sig på bankens system 
och förhåller sig till den belåningsgrad som rekommenderas. Balder är inte bekymrade över den 
finansiella risken eftersom de anser sig stora på marknaden med ett lågt belånat fastighetsbe-
stånd. Helsingborgshem har ett liknande synsätt. Detta motsägs dock av HSB som värderar den 
finansiella risken noga eftersom det påverkar deras möjlighet att kunna finansiera nya bostads-
projekt.  
 
Insamlingen av data från kommersiellt inriktade fastighetsbolag visar att den finansiella risken 
värderas högt och det arbetas därmed aktivt för att påverka den finansiella risken. Samtliga 
kommersiella fastighetsbolag har en belåningsgrad på cirka 50–60% vilket innebär att de arbe-
tar med en hävstång för att uppnå ökad avkastning. Detta stämmer överens med studien från 
Selling & Stickney (1989) som visar att fastighetsbolag ofta använder sig av belåning för att 
öka avkastningen. Detta beror enligt forskarna på att avkastningen annars blir låg i förhållande 
till det satsade kapitalet. Henrik Gerdin på Kungsleden säger “det är viktigt med en balansgång 
och hitta en lagom nivå på både hävstången och belåningsgraden”. Att aktivt arbeta med en 
hävstång innebär att de finansiella riskerna ökar enligt Huffman (2003). Detta innebär att samt-
liga kommersiellt inriktade fastighetsbolags arbetssätt styrker studien Lamont & Stein (1999) 
genomfört vilken visar att högt belånade fastigheter är mer riskfyllda att inneha. Det finns en 
medvetenhet hos samtliga kommersiella fastighetsbolag att de finansiella riskerna till stor del 
påverkar riskbilden. Castellum arbetar med ett portföljtänk där de hela tiden säljer av eller köper 
nya fastigheter för att anpassa sin belåningsgrad efter gällande affärspolicy. Resonemanget 
kring att ekonomiska förändringar påverkar ett fastighetsbolags finansiella risk stödjs även av 
Wihlborgs. En eventuell förändring i fastigheters marknadsvärde hade enligt Arvid Liepe med-
fört att Wihlborgs belåningsgrad påverkats och således även deras finansiella ställning och risk. 
Klövern har ett annat arbetssätt för att minska belåningsgraden men samtidigt få en hög avkast-
ning. Klövern använder sig av preferensaktier eftersom detta räknas som eget kapital och där-
med hålls belåningsgraden nere fastän preferensaktierna kan ses som ett lån.  
 

5.3 Likviditetsrisk 

I fastighetsbolag är en stor faktor till likviditetsrisken hyresgästens betalningsförmåga. Detta är 
något som samtliga intervjuade fastighetsbolag nämner. Därmed är samtliga fastighetsbolag 
noggranna att kontrollera hyresgästens kreditvärdighet och betalningsförmåga. Genom att göra 
noggranna kontroller och välja säkra hyresgäster minskar likviditetsrisken. Enligt Hallgren 
(2002) är likviditet företagets förmåga att betala sina skulder i den takt de förfaller. Fastighets-
bolag inriktade på bostadsfastigheter tycks värdera likviditetsrisken lågt då de har ett stabilt 
kassaflöde. Magnus Björndahl på Balder nämner detta som att “hyresintäkterna betalas i för-
skott medan leverantörerna betalas i efterskott”. Inflödet av likvida medel sker i form av hy-
resinbetalningar där samtliga bostadsföretag ser en liten risk i att hyresgästerna inte betalar sin 
hyra. Enligt Helsingborgshem, Balder och HSB kan detta bero på att boendet ses som ett grund-
läggande mänskligt behov. Detta stödjs även av studien som Chau (1997) genomfört. Intervju-
erna med bostadsföretagen visar även att plötsliga renoveringar och anpassningar är sällsynta 
vilket minskar behovet av likvida medel i kassan. En bostad kräver inga större anpassningar vid 
byte av hyresgäst. Bland annat har  Mjöbäcksvillan en underhållsplan för varje fastighet och 
utifrån den beräknas hur mycket likvida medel som behövs vilket gör att kassan kan anpassas 
till underhållsplanen.  
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Tanken om att ha en liten kassa genomsyras även av kommersiella fastighetsbolag. Däremot 
finns det en stor risk för kommersiella fastighetsbolag att behov av likvida medel uppstår ef-
tersom det är upp till fastighetsägaren att bekosta de renoveringar och anpassningar som krävs 
vid byte av hyresgäst, något som både Wihlborgs, Castellum, och Klövern tänker på. Hyresin-
täkterna ska täcka de kostnader som finns och om intäkterna plötsligt förändras kan det få stora 
konsekvenser. Risken för plötsliga förändringar i likviditeten bör vara högre hos kommersiella 
fastighetsbolag eftersom vakansen blir mer kännbar. Detta kan vara en orsak till att kommersi-
ella fastighetsbolag värderar likviditetsrisken högre och arbetar mer aktivt med den än bostads-
fastighetsbolag. Vid renoveringar står Klövern för den initiala investeringskostnaden men höjer 
sedan hyran för att få betalt för renoveringen. Tillgång av likvida medel behövs därmed vid 
plötsliga oväntade händelser, något som även Hallgren (2002) nämner. Kungsleden har däremot 
ett annat tankesätt och menar att plötsliga händelser där tillgång till likvida medel behövs inom 
kort varsel är sällsynt på grund av den långa uppsägningstiden som gäller för kommersiella 
fastigheter. Det finns därmed en möjlighet att planera sitt behov av likvida medel.  
 

5.4 Affärsrisk 

Fastighetsbolag med inriktning på bostadsfastigheter gör samtliga en noggrann analys över 
marknadsläget, hyresgästen och fastighetens geografiska placering. Enligt Brueggeman & Fis-
her (2016) kan vakans bero på dessa faktorer. Marknadsläget för bostadsfastigheter är i nuläget 
väldigt gynnsamt med hög efterfrågan och lågt utbud. Mjöbäcksvillan tycker att dagens mark-
nadsläge gör risken för vakans låg. Dock verkar det vara viktigt att beakta den geografiska 
placeringen av fastigheten för att minska risken för vakans. Detta är något som samtliga inter-
vjuade bostadsfastighetsbolag berättar i intervjuerna. Ett exempel på detta är HSB som blev 
tvungna att lägga ner ett bostadsprojekt på grund av en bristfällig analys av bland annat fastig-
hetens geografiska placering och marknadens efterfrågan. En intressant infallsvinkel som skil-
jer sig från övriga bostadsfastighetsbolag är Balders resonemang kring hur analyserna byggs 
upp inför kommande nyinvesteringar. Istället för att se på vilka eventuella vinster investeringen 
kan ge ser man istället på vilka eventuella förluster som kan uppkomma. Magnus Björndahl på 
Balder säger att “om Balder genom sin analys inte kan hitta några större risker eller förluster 
så genomförs projektet”. Balder är även det enda fastighetsbolaget som pratar om diversifiering 
i form av att välja olika hyresgäster i sina bostadsfastigheter för att minska risken. Detta stäm-
mer överens med det Brueggeman & Fisher (2016) nämner om diversifiering.  
 
Samtliga kommersiella fastighetsbolag har en strategi för den geografiska placeringen av sina 
fastigheter. Vakans beror enligt Brueggeman & Fisher (2016) bland annat på fastighetens pla-
cering. Samtliga intervjuade kommersiella fastighetsbolag inriktar sig på tillväxtorter eftersom 
de ser en lägre risk för vakans i denna typ av områden. Exempelvis har Kungsleden tidigare 
haft ett utspritt fastighetsbestånd över stora delar av Sverige men bolaget inriktar sig nu enbart 
på Stockholmsområdet. Wihlborgs har en liknande strategi där fokus ligger på Öresundsreg-
ionen med ett koncentrerat fastighetsbestånd ger flera fördelar, bland annat en effektiv förvalt-
ning. Även Castellum och Klövern har liknande strategier. Detta arbetssätt motsäger det Bru-
eggeman & Fisher (2016) förespråkar om diversifiering. De kommersiella fastighetsbolagen 
minskar istället affärsrisken genom att välja olika typer av hyresgäster. Wihlborgs väljer olika 
typer av hyresgäster och förklarar att vissa hyresgäster anses säkrare än andra. Skatteverket och 
Tullverket är exempel på hyresgäster som anses säkra. Klövern hyr ut lokaler även till mindre 
kreditvärdiga hyresgäster, men kräver då deposition i form av en årshyra som säkerhet. Vid 
vakans i kommersiella fastigheter kan det krävas renoveringar och anpassningar för att tilltala 
nya hyresgäster. Klövern bekostar renoveringen i ett inledande skede och lägger sedan upp en 
betalningsplan för renoveringskostnaden till hyresgästen. Under avbetalningstiden finns det en 
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risk att hyresgästen går i konkurs. Därmed riskerar Klövern att få bekosta både den redan ge-
nomförda renoveringen samt eventuellt bekosta ytterligare en renovering för att anpassa lokalen 
till en ny hyresgäst. Bostäder har inte denna typ av anpassningsbehov när hyresrätten byter 
hyresgäst. Detta tillsammans med övriga påståenden ovan styrker den studie där Liwen (2013) 
visade att kommersiella fastigheter är mer utsatta för affärsrisk än bostadsfastigheter. En annan 
faktor som kan förklara detta är att kommersiella fastighetsbolag ofta har få men stora hyres-
gäster vilket gör att de blir mer sårbara när de mister en hyresgäst.  
 

5.5 Konjunkturell risk  

Fastighetsbolag inriktade på bostadsfastigheter ger en tydlig bild av hur konjunkturen påverkar 
deras riskbedömning. Mjöbäcksvillan, Balder och Helsingborgshem menar att konjunkturens 
svängningar inte påverkar deras riskbedömning på grund av den bostadsbrist som råder. Mattias 
Bengtsson på Mjöbäcksvillan menar även att de trygghetssystem som finns i Sverige sänker 
risken för att folk plötsligt får förändrad ekonomi och därmed sämre betalningsförmåga. Mag-
nus Björndahl på Balder menar att hyran är det sista folk slutar betala på grund av att boendet 
ses som ett mänskligt grundläggande behov vilket gör att den konjunkturella risken är låg. Mag-
nus Jönsson på Helsingborgshem går ännu längre i sitt resonemang och menar att en lågkon-
junktur till och med kan vara positiv för bostadsfastighetsbolag och säger “En lågkonjunktur 
kan skapa ett större sug efter hyresrätter om människor blir tveksamma till att köpa sin bostad 
eller väljer att sälja sin bostad för att minska sin personliga risk”. Resonemangen ovan stödjer 
studien som Hartzell & Webb (1988) genomfört som visar att det finns en låg korrelation mellan 
fastighetsmarknaden och aktiemarknaden.  
 
Samtliga intervjuade kommersiella fastighetsbolag tycker att den konjunkturella risken är starkt 
påverkande i deras riskbedömning. Enligt Liwen (2013) är kommersiella fastigheter särskilt 
känsliga för förändringar i utbud och efterfrågan orsakade av svängningar i ekonomin. Wihl-
borgs ser sysselsättningen som en viktig faktor i riskbedömningen och Arvid Liepe säger att 
“Om folk är sysselsatta så måste de ha någonstans att jobba och då kan Wihlborgs erbjuda 
kontor, logistikfastigheter och liknande”. Detta stämmer överens med det Fregert & Jonung 
(2014) framhåller kring konjunkturens påverkan på företags lönsamhet som i sin tur även på-
verkar arbetslösheten. Kungsleden, Castellum och Klövern tycker också att konjunkturen spelar 
stor roll vid riskbedömningen. Kungsleden ser en risk att lågkonjunktur medför sämre betal-
ningsförmåga hos hyresgästerna. Castellum tillägger även att fastighetsmarknaden är kapitalin-
tensiv och därmed starkt påverkad av konjunkturella svängningar. Samtliga kommersiella fas-
tighetsbolags tankesätt stödjer studien Clayton (1996) och Gyorko & Keim (1992) genomfört 
som visar att det finns en stark koppling mellan ett lands ekonomi och fastighetsmarknaden. Ett 
annat argument till kommersiella fastigheters känslighet mot konjunkturella svängningar kan 
vara att många hushålls konsumtion påverkas vid förändrat konjunkturläge. Detta kan drabba 
många företags försäljning vilket vid en lågkonjunktur ökar risken för konkurs och därmed 
uteblivna hyresintäkter för kommersiella fastighetsbolag. Klövern har däremot en invändning 
mot detta och menar att man har en noga framarbetad strategi för att skydda sig mot konjunk-
turella svängningar. 
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5.6 Ränterisk 

Fastighetsbranschen är kapitalintensiv med höga lånebelopp vilket gör att fastighetsbolagens 
finansiella kostnader ofta är stora. Räntekostnader är en av de största kostnadsposterna för fas-
tighetsbolag. Samtliga intervjuade fastighetsbolag anser därmed att ränterisken är viktig att be-
akta eftersom en förändrad räntenivå ger upphov till stora förändringar i bolagens kostnader. 
Enligt Brueggeman & Fisher (2016) medför en ränteförändring även en förändring i fastigheters 
pris. Detta leder i sin tur till att avkastningskravet förändras enligt Brealey et. al (2016). Dessa 
resonemang stödjs av Helsingborgshem som menar att ränterisken är en viktig faktor eftersom 
den styr fastigheternas värde och påverkar det avkastningskrav som ställs. Detta framkommer 
även i Ruffs studie (2007) som visar en stark koppling mellan räntenivå och avkastning. Fors-
karen menar att en lägre räntenivå innebär att investerare måste förlita sig på prisutveckling för 
att uppnå god avkastning. Helsingborgshems avkastningskrav är korrelerat med räntenivån och 
en höjd ränta med 1% ger cirka 0,4% högre avkastningskrav. Detta resonemang delas även av 
Wihlborgs som förklarar att räntenivån och diskonteringsräntan som används i investeringskal-
kyler är korrelerade. Enligt Wihlborgs skulle en höjd marknadsränta leda till en höjd diskonte-
ringsränta vilket skulle påverka fastighetsvärdet. Kungsleden bygger vidare på resonemanget 
och menar också att vakansen kunnat öka vid en höjd ränta. Fastighetsbolagens åsikter om att 
ränterisken är starkt påverkande stärker den studie He, Webb & Myer (2003) genomfört vilken 
visar att fastighetsmarknaden är känslig mot förändringar i räntenivån.  
 
Enligt Brealey et. al (2016) styrs ränterisken av bindningstiden på lånet. Ett bundet lån anses 
därmed säkrare än ett rörligt lån enligt teorin. Alla intervjuade fastighetsbolag stödjer detta 
synsätt och arbetar med olika löptider för att sprida ränterisken. Exempelvis framhåller Balder 
att ett lån med rörlig ränta är billigare än ett bundet lån historiskt sett men innebär en högre risk 
vid plötsliga ränteförändringar. Klöverns policy förespråkar en bindningstid på minst två år och 
bolaget har enbart tio procent av sina lån med rörlig ränta. 
 

5.7 Politisk risk 

Intervjuade fastighetsbolag inom bostadsfastigheter ser samtliga hyreslagstiftningen som nega-
tiv ur risksynpunkt. Mattias Bengtsson på Mjöbäcksvillan säger exempelvis att “bruksvärdes-
principen ger en för låg hyresintäkt för att få en bra avkastning” och säger även att “en mark-
nadshyra hade förändrat risken och gjort hyresrätter mindre riskfyllda att bygga och förvalta”. 
Enligt Brueggeman & Fisher (2016) är fastighetsbranschen starkt påverkad av hyresregleringar. 
Detta stärks även av Turner (2001) som menar att den reglerade hyressättningen innebär en 
ökad risk för fastighetsbolag. Att en marknadsbaserad hyressättning hade sänkt risken för bo-
stadsfastigheter delas även av Balder och Helsingborgshem.  
 
Fastighetsbolag inriktade på kommersiella fastigheter tycker det är positivt med en marknads-
baserad hyressättning. Wihlborgs tycker den marknadsbaserade hyressättningen ger möjlighet 
att ta ut en hyra som ger skälig avkastning i förhållande till den risk som tas. Kungsleden håller 
med om detta men framhåller också att en marknadsbaserad hyressättning ger upphov till vola-
tilitet i hyresintäkterna. En hyra enligt bruksvärdesprincipen är stabil över tid medan kommer-
siella hyreskontrakt kan skilja sig åt beroende på bland annat marknadsläget. Castellum och 
Klövern menar därmed att det är viktigt att befinna sig på marknader med hög efterfrågan och 
vara strategisk i sina val.  
 
Långa kontraktstider ger ett stabilt kassaflöde som är möjligt att på förhand prognostisera vilket 
ger en lägre risk (Brealey et. al, 2016). Detta är något samtliga intervjuade fastighetsbolag håller 
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med om. Fastighetsbolag inriktade på bostäder har en kortare uppsägningstid vilket ses som en 
högre risk men med tanke på dagens marknadsläge med hög efterfrågan och lågt utbud är det 
ingen risk bostadsföretagen verkar beakta i nuläget. Mjöbäcksvillan förklarar att risken hade 
beaktats högre vid ett marknadsläge med lägre efterfrågan på hyresrätter. Samtidigt menar Mag-
nus Björndahl på Balder att korta kontraktstider är uppskattat bland hyresgästerna och säger att 
“Gemene man ser det positivt att kunna flytta relativt snabbt vid förändrade livsförhållanden 
som exempelvis separation, jobb på annat ort och liknande”. Det kan därmed vara enklare att 
hitta nya hyresgäster när korta kontraktstider kan erbjudas. Fastighetsbolag inriktade på uthyr-
ning av kommersiella fastigheter har en längre tidshorisont tack vare hyreslagen. Detta upplevs 
positivt ur risksynpunkt av samtliga kommersiella fastighetsbolag eftersom det innebär ett säk-
rare kassaflöde och en längre tid att hitta nya hyresgäster vid uppsägning av befintliga hyres-
kontrakt.  
 
Såväl fastighetsbolag inriktade på bostadsfastigheter som kommersiella fastigheter upplever sig 
påverkade av den politiska risken. Förutom påverkan av hyreslagstiftningen nämner Klövern 
att politiska beslut kring exempelvis energiskatt hade påverkat deras riskbedömning. De studier 
som genomförts av Cashmann, Harrison & Seiler (2013) och Chau (1997) visar att politisk risk 
har en stark påverkan på fastighetsmarknaden. Den insamlade empirin styrker denna teori. Chau 
(1997) menar även att kommersiella fastigheter är mer utsatta för den politiska risken vid poli-
tiska oroligheter. Den insamlade empirin finner dock inget stöd för denna studie utan visar 
tvärtom att bostadsfastigheter är mer utsatta för politisk risk. De intervjuade fastighetsbolagen 
värderar generellt sett den politiska risken lågt vilket även det motsäger det Chau (1997) fram-
håller i sin studie om politiska riskens stora påverkan. En enskild åsikt som dock stärker studien 
från Chau (1997) är Henrik Gerdin på Kungsleden som menar att kommersiella lokaler kan ha 
en volatilitet i hyresintäkterna vid förändrade marknadsförhållanden och därmed högre risk.  
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6. Slutsats 

Slutsatsen inleds med uppsatsens problemformulering för att ge en påminnelse om vilken 
fråga som ska besvaras. Vidare presenteras först en generell slutsats där olika riskers bety-
delse diskuteras och sedan en sammanfattning av slutsatsen i punktform. Till sist presenteras 
ett avsnitt med förslag på hur vår studie hade kunnat utvecklas ytterligare.   

 
Problemformulering  
Vilka risker kan orsaka att avkastningskravet är högre i kommersiella fastigheter jämfört med 
bostadsfastigheter? 
 

6.1 Slutsats  

Analysen visar att de intervjuade fastighetsbolagen är medvetna om riskbedömningens bety-
delse vid fastighetsinvesteringar. Detta kan ses som ett bevis på att fastighetsbolagen är med-
vetna om att kommersiella fastigheter har en högre risk än bostadsfastigheter. Fastän det är 
samma slags tillgångar i form av fastigheter så skiljer sig synen på olika riskers betydelse be-
roende på vilken fastighetstyp fastighetsbolaget investerar i. Utifrån uppsatsens studerade fas-
tighetsbolag har vi kommit fram till följande slutsatser: 
 

• Risker som värderas högre av kommersiella fastighetsbolag: 
Den finansiella risken, likviditetsrisken och den konjunkturella risken värderas högre 
av kommersiella fastighetsbolag.  
 

• Risker som värderas högre av fastighetsbolag inriktade på bostadsfastigheter:  
Politisk risk värderas högre av fastighetsbolag inriktade på bostadsfastigheter.  
 

• Risker vars värdering inte skiljer sig åt mellan de två fastighetstyperna:  
Affärsrisk och ränterisk värderas på liknande sätt av både kommersiella fastighetsbolag 
och fastighetsbolag inriktade på bostadsfastigheter.  

 
Enligt punkterna ovan ser vi att kommersiella fastighetsbolag värderar tre av sex risker högre 
än bostadsfastighetsbolag medan endast en risk värderas högre av fastighetsbolag inriktade på 
bostadsfastigheter. Detta tyder på att kommersiella fastighetsbolag är utsatta för fler risker. Av 
de tre riskerna som värderas högre av kommersiella fastighetsbolag tror vi att finansiell risk och 
likviditetsrisk har en mindre påverkan på avkastningskravet men att den konjunkturella risken 
har störst påverkan. Detta grundar vi på risken för vakans som är högre för kommersiella fas-
tighetsbolag vid lågkonjunktur som i sin tur påverkar den finansiella risken och likviditetsris-
ken. Om vakansen ökar drabbar det likviditeten eftersom hyresintäkterna minskar. Detta påver-
kar i sin tur den finansiella ställningen och därmed den finansiella risken.  
 
Att bostadsfastighetsbolag värderar den politiska risken högre än kommersiella fastighetsbolag 
borde innebära att avkastningskravet för bostadsfastigheter ökar. Vi tror dock inte att den poli-
tiska risken har en avgörande betydelse för avkastningskravet eftersom Sverige är ett politiskt 
stabilt land där risken är låg för drastiska förändringar. Lagstiftningen har funnits under en lång 
tid och detta är därmed något som fastighetsbolagen tar hänsyn till vid sina kalkyler innan in-
vesteringsbeslut. En drastisk förändring i lagstiftningen tror vi dock hade kunnat förändra hur 
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fastighetsbolag värderar den politiska risken. Under studien har vi dock uppfattat att den poli-
tiska risken eventuellt underskattas av fastighetsbolagen. Skulle det ske en förändring i lagar 
och regler inom fastighetsbranschen tror vi det kan ha en större betydelse än vad de intervjuade 
fastighetsbolagen ger sken av. Vi tror att detta kan bero på att Sverige länge har varit ett stabilt 
land med låg politisk risk vilket gör att fastighetsbolagen eventuellt inte värderar risken till-
räckligt högt. Den politiska risken kan även vara väldigt svår att påverka genom aktiva hand-
lingar vilket kan vara en orsak till att de intervjuade fastighetsbolagen värderar risken lågt.  
 
Affärsrisk och ränterisk värderas på liknande sätt av både kommersiella fastighetsbolag och 
fastighetsbolag inriktade på bostadsfastigheter. Vi tror därmed inte att riskerna orsakar någon 
skillnad i avkastningskravet. Alla fastighetsbolag är utsatta för ränterisk med tanke på de höga 
lånebelopp som är inom fastighetsbranschen. En förändring i räntan kan ha stor betydelse för 
såväl fastighetsbolag inriktade på bostadsfastigheter som kommersiella fastighetsbolag. Affärs-
risken värderas lika, oavsett om hyresgästen är företag eller privatperson är det viktigt att ha 
hyresgäster som betalar hyran i tid och sköter sig i övrigt.  
 
Studiens resultat styrker till stor del de resonemang Liwen (2013) framhåller i sin studie. Liwen 
menar att kommersiella fastigheter är mer riskfyllda än bostadsfastigheter på grund av föränd-
ringar i utbud och efterfrågan samt skiftande preferenser hos kommersiella hyresgäster. Liwen 
nämner dock inget om att finansiell risk eventuellt värderas högre i kommersiella fastigheter 
samt att bostadsfastigheter kan vara mer utsatta för politisk risk. Den politiska risken är dock 
starkt kopplad till lagstiftning vilket leder till att påverkan till stor beror på vilket land studien 
genomförs i. Det Liwen framhåller om förändringar i utbud och efterfrågan kan kopplas till den 
konjunkturella riskens påverkan och skiftande preferenser anser vi främst kan kopplas till lik-
viditetsrisk. Risken med skiftande preferenser hos kommersiella hyresgäster är de anpassnings-
kostnader som kan uppkomma vid byte av hyresgäst. Detta ställer behov på innehav av likvida 
medel för att kunna genomföra renoveringen.  
 
Sammanfattningsvis tror vi att den konjunkturella risken har störst påverkan på skillnaden i 
avkastningskravet mellan kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter. Vi tror däremot det 
är viktigt att inte beakta var risk för sig. Alla risker hänger ihop med varandra och det blir 
därmed viktigt att värdera alla risker som en helhet. Det är den sammanvägda risken som är den 
avgörande faktorn för skillnaden avkastningskravet.  
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6.2 Förslag till vidare forskning  

Efter genomförandet av studien har vi funderat på hur vår studie skulle kunna utvecklas. En 
tanke vi haft är om utfallet hade varit annorlunda om studien genomförts efter en längre period 
av lågkonjunktur. Vår studie är nämligen genomförd efter en längre period av högkonjunktur 
vilket hade gjort det intressant att se eventuella skillnader. Ett annat förslag till vidare forskning 
är att genomföra studien när bostadsbristen i Sverige är åtgärdad. Den höga efterfrågan på bo-
städer verkar vara en starkt påverkande faktor som sänker risken för fastighetsbolag inriktade 
på bostadsfastigheter. Under studiens genomförande har vi fått känslan att fastighetsbolag in-
riktade på bostadsfastigheter känner sig säkra på att alltid få alla sina hyresrätter uthyrda på 
grund av den höga efterfrågan. Detta kan leda till att man förbiser vissa risker som eventuellt 
hade värderats annorlunda om marknadsläget hade varit mindre gynnsamt.  
 
Vår studie är genomförd med åtta väletablerade fastighetsbolag vilket gör att enbart generella 
slutsatser kan dras utifrån insamlad empiriska data. Om studien istället hade genomförts kvan-
titativt i form av enkäter hade det varit möjligt med ett större antal deltagande fastighetsbolag 
vilket hade lett till en bredare informationsinsamling. Enkäterna hade även kunnat graderas med 
exempelvis 1–5 där 1 är oviktigt och 5 är mycket viktigt. Detta hade eventuellt kunnat leda till 
ett annat resultat.    
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 - Intervjuguide  
Risk och avkastning: 
1. Hur resonerar ni kring förhållandet mellan risk och avkastning? 
Vid bostadsfastigheter: Samma fråga på båda fastighetstyperna. 
Vid kommersiella fastigheter: Samma fråga på båda fastighetstyperna. 
  
Finansiell risk  
1. Vilken påverkan har investeringens belåningsgrad kopplat till er riskbedömning? 
Vid bostadsfastigheter: Samma fråga på båda fastighetstyperna. 
Vid kommersiella fastigheter: Samma fråga på båda fastighetstyperna. 
  
2. Hur tänker ni när ni kopplar hävstångseffekten till riskerna? Är likvida medel ett sätt för er 
att styra riskerna? 
  
Likviditetsrisk 
1. Hur värderar ni risken att inte få hyran inbetald från hyresgästerna? 
Vid bostadsfastigheter: Samma fråga på båda fastighetstyperna. (skyddsnät) 
Vid kommersiella fastigheter: Samma fråga på båda fastighetstyperna. (konkurs) 
  
2. Hur värderar ni innehav av likvida medel för renoveringar och förändringar?   
Vid bostadsfastigheter: Hur värderar ni risken att snabbt behöva likvida medel för renoveringar 
och förändringar i bostaden? 
Vid kommersiella fastigheter: Hur värderar ni risken att snabbt behöva likvida medel för reno-
veringar och förändringar i lokalen? 
 
Affärsrisk 
1. Hur ser ni på risken för vakans? 
Vid bostadsfastigheter: Samma fråga på båda fastighetstyperna. 
Vid kommersiella fastigheter: Samma fråga på båda fastighetstyperna. 
  
2. Hur ser ni på fastighetens geografiska placering kopplat till risk? 
Vid bostadsfastigheter: Samma fråga på båda fastighetstyperna. 
Vid kommersiella fastigheter: Samma fråga på båda fastighetstyperna. 
  
3. Hur ser ni på den enskilda hyresgästens egenskaper? 
Vid bostadsfastigheter: Hur ser ni på den enskilda hyresgästens personliga egenskaper? 
Vid kommersiella fastigheter: Hur ser ni på den enskilda hyresgästens affärsverksamhet och 
affärsidé? 
  
Konjunkturell risk  
1. Hur påverkar konjunkturens svängningar er riskbedömning? 
Vid bostadsfastigheter: Samma fråga på båda fastighetstyperna. (bostäder behövs alltid) 
Vid kommersiella fastigheter: Samma fråga på båda fastighetstyperna. (hänger ihop med före-
tags lönsamhet). 
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Ränterisk 
2. Hur påverkar räntenivån er riskbedömning? 
Vid bostadsfastigheter: Samma fråga på båda fastighetstyperna. 
Vid kommersiella fastigheter: Samma fråga på båda fastighetstyperna. 
  
3. Hur resonerar ni kring bunden ränta kontra rörlig ränta? På hur lång sikt gör ni era bedöm-
ningar? 
Vid bostadsfastigheter: Samma fråga på båda fastighetstyperna. 
Vid kommersiella fastigheter: Samma fråga på båda fastighetstyperna. 
 
Politisk risk  
1. Vilken påverkan har hyressättningen vid riskbedömning? 
Vid bostadsfastigheter: Hur påverkar bruksvärdesprincipen er riskbedömning? Hade det varit 
annorlunda om det var fri hyressättning? OBS presumtionshyra. 
Vid kommersiella fastigheter: Hur påverkar den marknadsbaserade hyressättningen er riskbe-
dömning? 
  
2. Vilken påverkan har kontraktstiderna vid riskbedömning? 
Vid bostadsfastigheter: Hur påverkar kontraktstiden med 3 månaders uppsägningstid er riskbe-
dömning? Hade det varit annorlunda med en annan uppsägningstid? 
Vid kommersiella fastigheter: Hur påverkar kontraktstiden med 9 månaders uppsägningstid er 
riskbedömning? Hade det varit annorlunda med en annan uppsägningstid? 
  
3. Hur påverkas riskbedömningen av anpassningsbehovet vid byte av hyresgäst? 
Vid bostadsfastigheter: Samma fråga på båda fastighetstyperna. 
Vid kommersiella fastigheter: Samma fråga på båda fastighetstyperna. 
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