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Förord 

 

Vi vill börja vår kandidatuppsats med att tacka våra respondenter som ställt upp på intervjuer 

som legat till grund för denna uppsats, utan er hade undersökningen inte gått att genomföra. 

 

Alla opponenter som under uppsatsens gång lämnat sina reflektioner på arbetet skall även de 

ha ett stort tack. 

 

Sist men absolut inte minst så vill vi framföra ett tack till Henrik Barth, vår handledare som 

under uppsatstiden funnits som ett stort stöd med sina tankar och idéer kring arbetet med 

uppsatsen.  

 

Vi har under uppsatsens gång fått en fördjupad kunskap angående investeringsbedömningar 

vid fastighetsinvesteringar och hoppas att ni som läsare kommer se undersökningen som 

intressant och givande. 
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Sammanfattning 

 

Titel:   Vad skapar ett investeringsintresse? 

 

Kurs/Ämne:  Företagsekonomi, organisation 15 hp.  

 

Författare:   Anton Johansson, Niclas Lidberg 

 

Handledare:  Henrik Barth  

 

Nyckelord:   Fastigheter, fastighetsinvesteringar, påverkande faktorer och 

  intuition 

 

Problembakgrund:  En bedömning inför en fastighetsinvestering grundar sig på 

  ekonomiska beräkningar som hjälper fastighetsbolag att uppskatta 

  en fastighetsinvesterings värde. Investeringsbeslutet kommer dock 

  i slutändan även influeras av fler faktorer som inte berör 

  ekonomiska beräkningar. Fastighetsbolag har många aktörer som 

  har betydelse för deras verksamhet och kan påverka ett beslut inför 

  en fastighetsinvestering.  

 

Syfte:   Syftet med denna uppsats är att finna vilka faktorer utöver 

  ekonomiska beräkningsunderlag som fastighetsbolag verksamma i 

  centrala Göteborg anser är betydelsefulla för att de ska finna ett 

  investeringsintresse för ett kommersiellt fastighetsobjekt beläget i 

  centrala Göteborg.  
 

 

Problemformulering:  Vilka faktorer, utöver ekonomiska beräkningsunderlag, ser 

  fastighetsbolag som betydelsefulla för att de ska finna ett intresse 

  för en fastighetsinvestering? 

 

Metod:   Vi har genomfört en kvalitativ studie med ett abduktivt 

  tillvägagångssätt. Vi har utfört tre intervjuer med fastighetsbolag 

  belägna i centrala Göteborg för att samla in undersökningens 

  empiriska data. 

 

Resultat och slutsatser: Vi har funnit att det finns ett flertal faktorer som har inverkan på 

  beslutsfattare när de bedömer en fastighetsinvestering. Främst ser 

  vi fastighetens geografiska läge, beslutsfattarnas magkänsla samt 

  strategi som betydelsefulla samt intressanta att innefatta i en 

  investeringsbedömning 

 

  



 
 

Abstract 
 

Title:   What creates an investment interest? 

 

Course/subject:  Business administration, Organization, 15hp 

 

Authors:   Anton Johansson, Niclas Lidberg 

 

Tutor:   Henrik Barth  

 

Keywords:   Real Estate, Real Estate investments, influencing factors and 

  intuition 

 

Background:  The judgement of commercial real estate is based on economic 

  calculations which are supposed to help the decision-makers 

  estimate the value of commercial real estate. An investment 

  decision will be influenced by other factors than the economic 

  calculations. There are plenty of influencing powers which may 

  affect Real estate companies in their final investment decision.  

 

Purpose:   The purpose of this thesis is to find out which factor besides 

  the economic calculations that influences the investment interest 

  when investing in commercial real estate in the central parts of 

  Gothenburg.  

 

Problem statement:  Which factors besides the economic calculations is significant 

  when Gothenburg based real estate companies gain an investment 

  interest in a commercial real estate in central Gothenburg?  

 

Methodology: We conducted a qualitative study with an abductive approach. We 

  conducted three interviews with real estate companies located in 

  central Gothenburg to collect survey empirical data.  

 

Conclusions: We have found that there are several factors that have an impact on 

  decision-makers when investing in real estate. Mainly we see the 

  location of the real estate, decision-makers “gut feeling” and 

  company strategy as important and interesting to include in an 

  investment appraisal. 
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1. INLEDNING 

 
I detta avsnitt kommer vi huvudsakligen redogöra för uppsatsens problembakgrund och 

problemdiskussion. Detta avsnitt behandlar även uppsatsens problemformulering, syfte, 

avgränsning samt en beskrivning av uppsatsens centrala begrepp.    

 

1.1 Problembakgrund 

 

Vid en bedömning av en intressant fastighetsinvestering framställs ett uppskattat värde på 

fastighetsobjektet. Ett värde beskrivs som värdering, användbarhet och nytta i ett visst objekt 

för ett företag eller person. Meningen med en värdering är att få fram ett uppskattat 

marknadsvärde på fastigheten. Denna värdering, som beskrivs som formell, sker ofta via 

fastställda arbetsmetoder som utifrån insamlad data beräknar fram ett uppskattat värde på en 

viss fastighet (Betts & Ely, 2008). För att nå fram till en bedömning kring fastighetens värde 

används framför allt tre olika metoder. Den första metoden benämns ortsprismetoden och 

bygger på tanken att en fastighet kan värderas med bakgrund till tidigare utförda 

fastighetsaffärer i samma område som den aktuella fastigheten. Nuvärdesmetoden har en 

annan infallsvinkel och har som utgångspunkt att finna en värdering genom beräkning av 

förväntad framtida avkastning som sedan nuvärdesberäknas till aktuellt datum. Den tredje och 

sista heter produktionskostnadsmetoden och innebär att i värderingen av en fastighet ingår 

tomtens värde, tänkbar kostnad för att återanskaffa fastigheten samt värdeminskningen som 

skett i fastigheten med utgångspunkt från slitage som sker genom ålder och användning av 

fastigheten (Lantmäteriverket & Sveriges fastighetsmäklarsamfund, 2008). 

 

Vid en värdering av en fastighet med fokus på fastighetsekonomiska metoder kan det skapas 

problem eftersom data som insamlas oftast inte är tillräckliga (Wyman, Seldin, Worzala, 

2011). Detta medför att de statistiska modeller och sannolikhetsanalyser som används inte 

alltid blir tillförlitliga. För att en fastighet därmed ska kunna anses som ett intressant 

investeringsobjekt finns det fler parametrar än det ekonomiska beslutsunderlaget som 

värdesätts (ibid). French och French (1997) stödjer detta antagande med beskrivningen att 

trots beslutsfattares tro på de resultat som redovisats i det ekonomiska beräkningsunderlaget, 

kommer det slutgiltiga beslutet influeras av ytterligare faktorer. De ytterligare faktorer som 

influerar investeringsbeslutet är av mer informell karaktär, vilka har sin grund i beslutfattarnas 

intuition, tidigare erfarenheter samt kunskap och utnyttjas vid investeringstillfällen där det 

saknas relevant data eller när insamlad data ses som otillräcklig (Betts & Ely, 2008).  

 

1.2 Problemdiskussion  

 

Holmqvist (2002) menar att fastighetsbolagen har många aktörer på marknaden som påverkar 

deras vardag. Hur stort intresset är för fastighetsinvesteringar hos fastighetsbolag kan styras 

av många faktorer på marknaden de arbetar på. Marknadsläget påverkar bland annat 

hyresgästers efterfrågan på hyreslokaler vilket är viktigt för fastighetsföretag som arbetar för 

låga hyresvakanser. Inför en fastighetsinvestering är fastighetsbolags strategier och mål en 

faktor som är med och påverkar en investeringsbedömning. Om en fastighetsinvestering visar 

sig vara ett lyckat beslut kan utfallet bli ett redskap för bolaget när det gäller att nå uppsatta 

mål inom organisationen (Nourse & Roulac, 1993). Persson (2011) skriver att utgångspunkten 
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för vad som beskriver en fastighets värde kan förklaras på olika sätt beroende på vem som får 

frågan. Köpeskilling, nyttan som fastigheten utgör eller vilka investeringar som tidigare 

utförts i fastigheten kan vara faktorer som uttrycker fastighetens värde. För att 

fastighetsbolagen ska värdera en fastighet behövs det specifika faktorer som bolagen ser som 

viktiga och intressanta, vilka Persson (2011) beskriver som värdepåverkande faktorer. Persson 

och Nilsson (2007) menar att metoder som analyserar en investering kan inte ersätta 

beslutfattarnas intuition, ’affärsnäsa’, mod och engagemang. Matzler, Bailom och Mooradian 

(2007) ser intuition som ett verktyg som tillsammans med analysmetoder blir ett underlag att 

använda vid investeringsbeslut. Intuitionen bör inte vara helt styrande utan bör användas 

disciplinerat och baseras på den fakta som den ekonomiska beräkningen fått fram. 

   

1.3 Problemformulering 

 

Vilka faktorer, utöver ekonomiska beräkningsunderlag, ser fastighetsbolag som betydelsefulla 

för att de ska finna ett intresse för en fastighetsinvestering? 

 

1.4 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att finna vilka faktorer utöver ekonomiska beräkningsunderlag 

som fastighetsbolag verksamma i centrala Göteborg anser är betydelsefulla för att de ska finna 

ett investeringsintresse för ett kommersiellt fastighetsobjekt beläget i centrala Göteborg. 

 

1.5 Avgränsningar 
 

Vi har valt att avgränsa oss geografiskt till Göteborgs centrala delar eftersom det där finns 

flera stora aktörer inom den kommersiella fastighetsbranschen med tillräckligt kapital för att 

utföra fastighetsaffärer som är intressanta för vår uppsats. Vi känner oss dessutom mer 

bekanta med Göteborg som stad jämfört med andra storstadsområden, vilket har haft inverkan 

på den geografiska avgränsningen. Vi valde att endast rikta in oss mot privatägda 

fastighetsföretag då de inte till lika hög grad styrs av politiska beslut som kommunala 

fastighetsbolag. Vi har även valt att fokusera på större bolag då de generellt sett har kapital 

och möjlighet att utföra intressanta fastighetsförvärv som vi kan studera. 

 

1.6 Definitioner / Centrala begrepp 
 

1.6.1 Kommersiell fastighet 

”Med kommersiella fastigheter avses fastigheter som används i ett företag som har till mål att 

producera förvaltningstjänster i form av uthyrning av bostäder och lokaler (Lantmäteriverket 

& Sveriges fastighetsmäklarsamfund, 2008, s. 115). 

1.6.2 Centrala Göteborg 

När vi i denna uppsats använder begreppet centrala Göteborg syftar vi på området markerat på 

kartan i bilaga 3. I området finns det mycket kommersiella fastigheter som innehåller butiker 

samt kontorslokaler, vilket vi valt att fokusera oss på i denna uppsats.  
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1.6.3 Värdepåverkande faktor 

En värdepåverkande faktor är ett värde för fastighetsbolag som kan relateras till ett antal 

objektsrelaterade faktorer, exempel på detta kan vara fastighetens geografiska läge, storlek 

och ålder (Persson, 2011). 

 

1.6.4 Intuition 

En mental slutsats grundad på beslutfattarens tidigare erfarenheter och känslomässiga 

aspekter (Burke & Miller, 1999). 

 

1.6.5 Hyresvakans 

”Outhyrd del i förhållande till uthyrbar del av en fastighet.” (Institutet För Värdering Av 

Fastigheter och ASPECTs sektion för fastighetsvärdering, SFF, 2011, s. 593) 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 

 
I detta kapitel kommer vi redogöra för den teori vi använt oss utav i uppsatsen och dess 

utgångspunkter. Teoretiska referensramen behandlar olika faktorer som kan ha betydelse för 

beslutsfattare och fastighetsbolag när de arbetar fram ett investeringsbeslut. Den teoretiska 

referensramen är uppdelad enligt marknad, mål och strategier, fastighetsanknutna, intuition 

och avslutas med en sammanfattande del. Sammanfattningen resulterar i en modell som vi 

kommer återkomma till i vårt analyskapitel i vår jämförelse mellan den teoretiska 

referensramen samt det empiriska materialet.  

 

2.1 Marknadens betydelse vid en investeringsbedömning 

 

Holmqvist (2002) beskriver fastighetsbolagens vardag som en arena där flera aktörer har en 

stor betydelse. Är efterfrågan på hyreslokaler god kan fastighetsbolagen skaffa sig låga 

hyresvakanser i sina fastigheter, vilket gör en fastighet attraktiv. Är det motsatt situation och 

efterfrågan är låg, medför detta att hyreslokaler står tomma och fastighetens värde sjunker. 

Jämfört med andra marknader som aktiemarknaden, obligationsmarknaden samt 

jordbruksmarknaden är fastighetsmarknaden en marknad med färre köpare och säljare (Betts 

& Ely, 2008). Betts och Elys (2008) antagande kring fastighetsmarknadens uppbyggnad med 

få köpare och säljare som värderar fastigheter olika beroende på dess specifika egenskaper gör 

fastighetsmarknaden komplicerad. För att kunna värdera en intressant fastighetsinvestering 

krävs därmed komplexa analyser som jämför liknande fastigheter mot varandra via 

ekonomiska, tekniska, kvalitativa, samt infrastrukturella attribut som återfinns i respektive 

fastighet (Kaklauskas, Zavadskas, Banaitis & Satkauskas, 2007). Attribut av ekonomisk, 

teknisk, kvalitativ, samt infrastrukturell karaktär resulterar i ett, för företaget tänkbart 

marknadsvärde. Marknadsvärde definieras som ”det mest sannolika priset vid en transaktion 

givet en normal tid för marknadsexponering” (Lind och Lundström, 2009, s. 67).  

   

Samhällsekonomin i sin helhet har även den en betydande effekt för fastighetsbolagen då 

efterfrågan på lokaler och bostäder minskar under en lågkonjunktur (Holmqvist, 2002). 

Historiska exempel på konjunkturens påverkan på prisläge och efterfrågan finns bland annat 

vid den kraftiga prisuppgången på kommersiella fastigheter under hela 1980-talet som följdes 

av ett kraftigt prisfall i början på 1990-talet (Lind & Lundström, 2009). Prisfallet vid 1990-

talets början medförde att fastigheters värde föll till mindre än hälften av tidigare värdering. 

Vid prisfallet hade många fastighetsbolag svårt att betala sina räntekostnader på sina lån och 

gick således i konkurs, vilket medförde att bankerna övertog stora antal fastigheter. 

Konjunkturen vände uppåt i mitten av 1990-talet vilket skapade en positiv framtidstro samt ett 

investeringsintresse hos de kvarvarande fastighetsbolagen vilket bidrog till att priserna på 

kommersiella fastigheter höjdes (ibid.). Förutom Samhällsekonomin och hyresmarknaden 

nämner Holmqvist (2002) politiska beslut, entreprenörsmarknaden, hyreslagstiftningen och 

kapitalmarknaden som ekonomiska effekter som kan styra fastighetsbolagens 

investeringsintresse. 
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Figur 2.1: Fastighetsbolagens situation (Holmqvist, 2002)  

 

Ett hyreshus attraktivitet på marknaden skiljer sig markant beroende på vart i landet 

fastigheten ligger (Lantmäteriverket & Sveriges fastighetsmäklarsamfund, 2008). 

Utvecklingen på hyreshus är hög i storstadsregionerna och ett begränsat antal andra orter. I 

dessa områden ökar befolkningen och därmed möjlighet till sysselsättning. Resterande delar 

av landet har de senaste åren haft antingen en avstannande befolkningsutveckling eller till och 

med en tillbakagående befolkningsutveckling, vilket även förhindrar utvecklingen på 

fastighetsmarknaden. ”Efterfrågan på bra objekt i bra lägen är god. Efterfrågan på objekt i 

mindre bra lägen är väsentligt sämre” (Lantmäteriverket & Sveriges 

fastighetsmäklarsamfund, 2008, s.120). 

 

Den nuvarande utvecklingen medför att de stora aktörerna på fastighetsmarknaden vill inneha 

fastigheter på de delar på marknaden som anses ha en hög tillväxtpotential (Lantmäteriverket 

& Sveriges fastighetsmäklarsamfund, 2008). Undantagsfall finns då en del fastighetsbolag 

satsar på orter med sämre utveckling vilka anses som mer riskfyllt, men en 

fastighetsinvestering på dessa orter kan på kort sikt ge en högre avkastning än på orter där de 

stora aktörerna opererar (ibid.). 

 

2.2 Affärsmässiga mål och strategiers betydelse vid en 

investeringsbedömning 

 

Fastighetsbolags strategi påverkas av omgivningen där fastighetsbolag bedriver sin 

affärsverksamhet (Roulac, 2001). Omgivningen influerar fastighetsbolagens strategi via 

samspelet med kunder, företagets anställda samt företagets arbetsmetoder (ibid.). En 

välutformad strategi inverkar positivt på fastighetsbolags resultat och har god verkan på 

medarbetarnas tillfredställelse, företagets ekonomi, kommande och avslutade 

Fastighetsbolag 

Hyres-
marknaden 

Politiska 
beslut 

Lagstiftning 
och 

regleringar 

Kapital-
marknaden 

Samhälls-
ekonomin 

Fastighets-
marknaden 

Entreprenörs-
marknaden 
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affärsmöjligheter samt den riskhantering som en affärsverksamhet innebär. En användbar 

strategi kan därmed skapa positiv effekt på ett företags värde (ibid.).  

 

Beroende på plats, tidpunkt samt typ av fastighet lockas olika investerare till olika 

fastighetsobjekt, tillfälligheter som plats, tidpunkt samt fastighetstyp influerar därmed 

fastighetens pris vid en försäljning (Betts & Ely, 2008). Olika fastighetsföretag värdesätter 

olika egenskaper i en fastighet och därmed kan en fastighet anses som både över- eller 

undervärderad av olika intressenter beroende på den nytta som försäljningsobjektet utgör för 

fastighetsbolagens organisation (ibid.).  

 

Effektiva beslut vid en fastighetsinvestering är en viktig del i fastighetsföretags arbete mot att 

nå sina uppsatta mål (Nourse & Roulac, 1993). I en investeringsbedömning vid köp av en 

specifik fastighet krävs det därmed att de särdrag som fastigheten innehar övervägs, för att 

kunna fastställa om fastigheten med dess egenskaper passar in på företagets övergripande mål 

samt strategi.  

 

2.3 Fastighetsanknutna faktorers betydelse vid en investeringsbedömning 
 
2.3.1 Nytta och ekonomiskt värde 
 

För att ett värde på en fastighet skall uppstå behöver företagen finna nyttor med fastigheten. 

Nyttan uppstår genom behov, behovstillfredsställelse och förväntningar om framtida nyttor 

(Persson, 2011). Definitionen av värdet på en fastighet är en funktion av framtida potentiella 

nyttor (ibid.). Värdet av nyttofunktionerna varierar från företag till företag, detta för att 

företag kan prioritera fastighetens nyttofunktioner på olika sätt (ibid.). Clayton, Ling, Naranjo 

(2008) skriver att fastighetsmarknaden är en oeffektiv marknad med begränsad information 

och att en investerares känsla spelar stor roll i ett investeringsbeslut, det är därför stor risk att 

en fastighet inte kommer att få ett marknadsmässigt pris vid en värdering utan att det med stor 

sannolikhet blir ett missvisande pris på fastigheten. 

2.3.2 Värdepåverkande faktorer 

 

En värdepåverkande faktor är en parameter som ett fastighetsföretag inför en 

fastighetsinvestering utvärderar och analyserar för att säkerställa att fastigheten är ett 

intressant investeringsobjekt (Persson, 2011). I varje fastighet finns en mängd olika 

värdepåverkande faktorer som alla måste utvärderas, Persson (2011) beskriver 

värdepåverkande faktorer som objektsrelaterade faktorer som skapar värden för personer eller 

företag. Värdepåverkande faktorer kan enligt Persson (2011) grovt delas in i tre kategorier:  

 

 Omvärldsanknutna faktorer av samhällsekonomisk art som innefattar 

konjunkturutveckling, inflation, olika politiska beslut och lagar som kan påverka 

fastigheten och företagen samt bankernas räntenivåer, kreditvillkor och kapitaltillgång.  

 

 Marknadsanknutna faktorer som belyser utbud och efterfrågan på hyres- och 

fastighetsmarknaden. 

 

 Direkt fastighetsanknutna faktorer av teknisk, juridisk och ekonomisk art i denna 

kategori innefattas faktorer som fastighetens läge, tomt, omgivning, olika bestämmelser, 
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belastningar och rättigheter samt fastighetens storlek, ålder, standard, skick, 

hyresintäkter, driftskostnader och vakanser. 

 

Enligt Mäklarsamfundet och Lantmäteriet (2008) är läget den faktor som påverkar värdet på 

en kommersiell fastighet mest. Lägesfaktorn varierar inom landet, orten, stadsdelen eller till 

och med inom ett kvarter. Läget på en kommersiell fastighet styrs inte enbart av fastighetens 

geografiska lokalisering utan även av andra områdesanknutna faktorer så som närhet till andra 

liknande fastigheter då främst för affärsverksamheter då detta kan locka bredare 

konsumentgrupper till området. Tillgänglighet är även detta något som har en inverkan på 

läget, butiker får bäst möjlighet då dessa är lättåtkomliga, gärna i gatuplan vid affärsgator där 

de bästa exponeringsmöjligheterna finns. 

 

Andra viktiga värdepåverkande faktorer som Mäklarsamfundet och Lantmäteriet (2008) 

poängterar extra mycket vid en kommersiell fastighetsinvestering är hyror och 

driftskostnader. Det är enligt dem viktigt att analysera hyrorna för att vara säker på de totala 

hyresintäkterna, hyreskontraktens löptid, nuvarande och framtida vakansgrader samt 

nuvarande hyresgästers betalningsförmåga. När det gäller drifts- och underhållskostnader 

skall företagen innan investeringen undersöka om det finns något eftersatt underhåll, akuta 

underhållsåtgärder, hur stora drift- och underhållskostnaderna är (ibid).  

 

2.3.3 Fastighetsanalys/besiktning 

 

För att kunna utvärdera de värdepåverkande faktorer i form av omvärldsanknutna, 

marknadsanknutna samt direkt fastighetsanknutna är det viktigt att företagen utför en 

fastighetsanalys. En fastighetsanalys belyser den aktuella fastighetens kvalitéer och status och 

en fastighetsanalys utförs genom att upprätta en beskrivning av fastighetens tekniska, 

ekonomiska och juridiska förutsättningar (Persson, 2011). Mäklarsamfundet och Lantmäteriet 

(2008) menar att en besiktning inför en värdering skall ge värderaren en god bild av 

fastighetens status för att sedan översätta fastighetens förutsättningar till ekonomiska 

överväganden. Då fastighetsanalysen är ett omfattande arbete brukar den delas upp på fyra 

delar: entreprenadbesiktningar, ansvarsbesiktningar, överlåtelsebesiktningar och besiktningar 

som underlag för värdering (Persson, 2011). De olika besiktningarna kan sedan ligga till 

grund för den slutgiltiga bedömningen av fastighetens framtida möjligheter, potentiella 

hyresgäster samt tänkbara fastighetsköpare (Mäklarsamfundet & Lantmäteriet, 2008). 

 

2.3.4 Framtidsbedömning 

 

Vid värderingsbedömningen av en framtida investering arbetar fastighetsbolagen med att 

utföra framtidsprognoser för att försöka undersöka hur investeringen påverkar organisationen 

i framtiden. I denna prognos skall samhällsekonomin, orten och marknaden utredas enligt 

Persson (2011). Som med all framtidsbedömning är även ett investeringsbeslut behäftad med 

osäkerhet då framtiden inte med hundra procents säkerhet går att förutspå. Prognosmetoder 

om den framtida utvecklingen begränsas av att de bygger på tidigare eller kända mönster i 

utvecklingen och att brott i dessa mönster blir allt vanligare samt att diskontinuitet i 

utvecklingen också blir vanligare vilket medför att prognoserna behäftas med viss osäkerhet 

(Persson & Nilsson, 2007). När det gäller att förutspå den ekonomiska framtiden för en 

hyresfastighet är det emellertid möjligt att göra meningsfulla prognoser eftersom en 

hyresfastighets karakteristiska egenskaper i form av trögrörlighet och lång varaktighet ger en 
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viss trygghet för att kunna göra prognoser på längre sikt (Persson, 2011). 
 

2.4 Intuitionens betydelse vid en investeringsbedömning  

 

Teoretiska modeller baseras på insamlad data som leder till ett beslutsunderlag. Detta blir ett 

rationellt underlag som är tänkt att ge ett så optimalt beslut som möjligt. Dock finns det 

beslutsfattare som anser att detta blir en överförenklad information över hur ett beslut bör 

fattas (Matzler et al., 2007). Holmström (2007) ifrågasätter att beslut görs helt rationellt och 

menar att erfarenhet från tidigare beslut kan göra att beslut kan tas mer irrationellt. Data som 

arbetas fram kan inte stå ensamt som beslutsunderlag vid svåra beslut och kan inte 

övertriumfera den kunskap som erfarna människor samlat på sig under sitt arbetsliv (ibid.). 

Enligt Persson och Nilsson (2007) så kan metoder för att analysera en investering inte ersätta 

intuition, ’affärsnäsa’, mod och engagemang. Erfarenhet ger kunskap som i sin tur kan ge 

intuition eller magkänsla hos en person vid ett viktigt beslutsfattande. Matzler et al. (2007) 

menar att en god intuition hos beslutsfattande personer är uppbyggd på en mångårig 

erfarenhet av beslutsfattande. Tidigare beslut har skapat en förståelse samt erfarenhet som 

bildar tänkbara mönster hos beslutsfattarna som de sedan kan utgå från vid olika typer av 

beslut. 

 
Intuition som skapas via erfarenhet kan vara bra, men den kan även vara negativ enligt Sauter 

(1999), beslutsfattare kan bli otåliga och inte följa företagets rutiner och undersöka den 

information som tagits fram för att vägleda ett beslut. Om ett förhastat beslut fattas utan att 

beslutsfattaren undersöker relevant data, kan det snabbt leda till ett beslut som visar sig vara 

helt fel (ibid). 

 

Intuition har länge setts som en form av informationsbehandling som skiljer sig mot rationella 

eller analytiska arbetsmetoder (Dane & Pratt, 2007). Även Sadler-Smith och Shefy (2004) 

beskriver att intuition ofta anses som motsatsen till rationella beslut och förbises ofta vid 

beslutsfattande. Sadler-Smith och Shefy (2004) nämner dock att det på senare år framkommit 

ett återuppväckt intresse kring intuition. Orsaken kan vara ett större missnöje med 

rationalitetens begränsningar men även på grund av att psykologer börjat argumentera för att 

mycket tänkande sker utanför personers medvetande och istället dyker upp som en intuition. 

Ett större intresse kring intuition har skapat en större kunskap kring ämnet och intuition kan 

idag ses som ett samspel mellan vetskap (kompetens) och som något kännbart (känsla) 

(Sadler-Smith och Shefy, 2004). Ett fortsatt forskande har även medfört att intuition och 

rationella beslut inte ska ses som motsatser till varandra, utan som två parallella system för att 

skapa sig en viss kännedom. Matzler et al. (2007) styrker detta med att mena att beslutsfattare 

bör blanda det rationella tankesättet med intuitionen och menar att en bra magkänsla inte bör 

vara helt styrande i en beslutsprocess utan att magkänslan bör användas med disciplin och 

baseras på fakta som samlats in och analyserats. 
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2.5 Sammanfattning teoretisk referensram 

 

Under arbetet med en fastighetsinvestering kan ett flertal faktorer påverka 

investeringsbedömningen samt intresset för fastigheten. Vad vi kunnat finna återfinns 

påverkande faktorer i fyra större kategorier som kan ha påverkan vid bedömningen av ett 

fastighetsobjekt. Fastighetsmarknaden påverkas av samhällsekonomin och dess nuvarande 

situation. Beroende på hur samhällsekonomin är kommer efterfrågan på hyreslokaler variera 

och därmed indirekt påverka fastighetsbolagens hyresvakanser (Lind & Lundström, 2009). 

Marknaden påverkar även fastighetsbolagens strategi kring fastighetsinvesteringar (Roulac, 

2001). En välutformad strategi är en viktig del för bolag i sin strävan att nå sina mål, effektiva 

beslut vid en fastighetsinvestering kan därmed vara en del av arbetet med att nå 

organisationens uppsatta mål (Nourse & Roulac, 1993). En Fastighets specifika egenskaper 

lockar olika intressenter som värderar fastigheten utifrån den nytta de ser med 

fastighetsobjektet. Fastighetens specifika egenskaper kan enligt Persson (2011) ses som 

värdepåverkande faktorer. Beslutfattarnas intuition är en viktig del i beslutsfattandet eftersom 

de data som samlas in kan vara bristfällig och inte helt ersätta ’affärsnäsan’ hos beslutsfattare 

som byggts upp genom mångårig erfarenhet från beslutsfattande (Persson & Nilsson, 2007; 

Matzler et al., 2007) .    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.2: Möjliga påverkande faktorer inför en fastighetsinvestering (Egen konstruktion)   
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3. METOD 

 
I detta avsnitt kommer vi redogöra för hur vårt tillvägagångssätt skett under arbetets gång. Vi 

redovisar även de metodiska val vi gjort under uppsatsarbetet. Metodkapitlet inleds med en 

beskrivning av val av undersökningsmetod. Kapitlet behandlar sedan litteratursökning, urval, 

operationalisering, datainsamling, validitet samt reliabilitet, analysmetod och kritik av 

metodval.          

 

3.1 Val av undersökningsmetod 

 

Vi har valt en kvalitativ metodansats för denna undersökning eftersom vi vill fokusera på ett 

fåtal fastighetsbolag och deras specifika investeringar vid en viss tidpunkt. Bjørndal (2005) 

menar att en undersökning med kvalitativ ansats försöker få fram en djupare förståelse av det 

som studeras genom få respondenter. För att samla in kvalitativa data har vi utfört individuella 

intervjuer för få ut detaljerad data som beskriver just deras synsätt. Vid en kvalitativ studie 

och insamlingen av primärdata beskriver Jacobsen (2002) att observation samt öppna 

intervjuer är arbetsmetoden att föredra. Att vi valt att utföra intervjuerna med en viss 

fastighetsinvestering som stöd gör att vi undersöker ett relativt begränsat område, vilket 

Denscombe (2009) möjliggör en rikhaltig och detaljerad data. 

  

Studien som genomförts var ursprungligen utförd med en deduktiv ansats vilket innebär att 

teori samlas in före empiri. Utifrån teorin skapas vissa förväntningar som sedan jämförs med 

det empiriska resultatet (Jacobsen, 2002). Efter genomförda intervjuer hade ny information 

samlats in som var av intresse för undersökningen vilket medförde att vi återgick och 

vidareutveckla befintlig teori och därför har vi även arbetat induktivt. Under denna period i 

uppsatsarbetet utvecklades främst avsnitt 2.4 Intuitionens betydelse vid en 

fastighetsinvestering. För att nå uppsatsens mål och besvara vår problemformulering så bra 

som möjligt, behövdes en utveckling av intuitionskapitlet för att finna teoretiskt stöd till 

respondenternas data samt skapa en högre giltighet i vår uppsats genom att visa på relevansen 

av intuition som en viktig faktor inför en fastighetsinvestering. Teorier av Persson och 

Nilsson (2007) angående intuition som en faktor som är oersättlig, samt ytterligare teori från 

Matzler et al. (2007) gällande att en god intuition är uppbyggd genom erfarenhet tillkom för 

att styrka betydelsen av intuitionen som en viktig faktor vid en investeringsbedömning. 

Alvesson och Sköldberg (1994) beskiver en arbetsmetod som kombinerar den deduktiva samt 

den induktiva ansatsen som abduktiv. 

 

3.2 Litteratursökning 

 

Den teori vår studie utgått från har vi främst funnit med hjälp av högskolebiblioteket på 

Högskolan i Halmstad. Där har vi funnit böcker med relevanta teorier samt vetenskapliga 

artiklar som sökts fram via de databaser högskolebiblioteket har tillgång till. Libris, Emerald 

och Google Scholar är de primära databaser som använts. Databaser på bibliotek menar 

Ejvegård (2009) är en lämplig metod vid litteratursökning, inte minst med tanke på att 

bibliotekarier har en god kunskap av litteratursökning vilket underlättar när vi behöver hjälp 

och tips vid litteratursökningen. Återkommande nyckelord som vi använt i vår sökning efter 

relevant teori är ”real estate”, ”value”, ”strategy”, ”intuition”, ”fastighetsinvestering”, 

”investeringsbedömning”. 
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Med hjälp av våra nyckelord lyckades vi finna teori som vi ansåg var relevant för vår studie. 

Funnen teori blev ytterligare ett verktyg i litteratursökningen eftersom vi kunde söka igenom 

vilka referenser andra forskare använt när de berört liknande områden. Detta underlättar 

litteratursökningen och forskare kan enligt Ejvegård (2009) snabbt finna centrala verk som 

passar in i valt ämne. 

3.3 Urval 

3.3.1 Val av företag 

 

Inför sökandet efter tänkbara respondenter hade vi vissa krav på respondenten. Företagen 

skulle ha utfört en kommersiell fastighetsinvestering under de senaste 12 månaderna i 

Göteborgs centrala delar. Jacobsen (2002) menar att en avgränsning i tid bör göras som en 

följd av den problemställning som vi arbetar med. Med en avgränsning på 12 månader kan vi 

undersöka de faktorer som fastighetsbolagen anser som aktuella idag på fastighetsmarknaden i 

Göteborg. 

 

Den geografiska avgränsningen till Göteborg valdes utifrån vår vilja att undersöka viktiga 

faktorer vid fastighetsinvesteringar i en av Sveriges större städer. Marknadsanalyser utförda 

av marknadsledande rådgivningsbolag inom fastighetsbranschen som DTZ samt NAI Svefa 

visar på ett stort intresse från fastighetsbolag att investera i Göteborg eftersom efterfrågan på 

lokaler i bra lägen är hög (DTZ, 2012; Svensk fastighetsmarknad, 2012). Med bakgrund av en 

intressant fastighetsmarknad samt att flera fastighetsaffärer ägt rum under det senaste 12 

månaderna (Svensk fastighetsmarknad, 2012), ser vi Göteborg som en relevant plats för oss 

att undersöka vilka faktorer som bedöms som viktiga och intressanta inför en 

fastighetsinvestering. Göteborg som undersökningsort blir även mer lämplig jämfört med 

exempelvis Malmö och Stockholm utifrån den tidsaspekt som finns gällande restider för oss 

vid intervjuer med undersökningens respondenter. 

 

Fastigheten skulle även vara mark eller byggnad anpassad för butiks- eller kontorslokaler 

eftersom vi ville att fastigheterna skulle ha liknande förutsättningar och marknadssituation. 

Ett sista kriterium var att få komma i kontakt med en person på varje företag som har god 

insyn i bolagens fastighetsinvesteringar för att få bra samt tillförlitlig information.   

 

Sökandet efter passande fastighetsbolag startade med en utförlig studie av vilka 

fastighetsaffärer som utförts det senaste året i Göteborgsregionen. För att finna relevanta 

fastighetsaffärer använde vi oss av hemsidorna http://www.fastighetssverige.se/ och 

http://www.fastighetsvarlden.se/. Hemsidorna vi använt redovisar fastighetsrelaterade notiser 

som skett över hela landet. Därmed samlas utförda fastighetsaffärer på dessa hemsidor, vilket 

gör att de blir bra sökplatser för oss att hitta relevanta affärer att utgå från vid vårt sökande av 

företag. På nämnda hemsidor använde vi oss av sökordet “Göteborg” för att avgränsa antalet 

förvärv geografiskt. Denna sökning gav ca 200 artiklar vilket behövde minskas till att enbart 

behandla fastighetsaffärer.  

 

Ytterligare en avgränsning av sökresultaten utfördes för att uppfylla kriteriet att den 

kommersiella fastigheten skulle innehålla butiks- och kontorslokaler. Affärer med hotell, 

bostadshus och industrier blev därför borttagna. Avgränsningen medförde att det nu återstod 

ca 15 artiklar. När vi läst artiklarna på fastighetssverige.se samt fastighetsvärlden.se sökte vi 

fram fastighetsaffärerna även hos de medverkande fastighetsbolagen för ytterligare 

information. Undersökningen har som mål att undersöka fastighetsinvesteringar i Göteborgs 

http://www.fastighetssverige.se/
http://www.fastighetsvarlden.se/
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centrala delar, detta krävde därmed ytterligare en geografisk avgränsning. Inom vår definition 

av Göteborgs centrala delar fann vi sex fastighetsbolag som möjliga respondenter med tanke 

på deras fastighetsförvärvs egenskaper samt placering.  

 

Vi kontaktade fyra av företagen för att se om de var intresserade av att hjälpa oss i vår 

undersökning, glädjande för oss att samtliga var intresserade att hjälpa oss, dock genomförde 

vi enbart en förundersökning i ett tidigt skede av studien med Hufvudstaden eftersom de inte 

hade tid att hjälpa oss med en längre intervju. Valet av de fyra bolagen vi kontaktade berodde 

på att samtliga företag hade förvärvat en kommersiell fastighet inom vår tidsram samt att 

fastigheterna var belägna inom det avgränsade område vi ville undersöka. Företagen hade 

även innan sin senaste investering ett fastighetsinnehav i Göteborg av relevans för vår 

undersökning (Sigillet Fastighets AB, 2012; Hufvudstaden AB, 2012; Fastighets AB Balder, 

2012; Eklandia Fastighets AB, 2012). Jacobsen (2002) kallar detta urvalssätt för det typiska 

urvalet där intervjuobjekt på förhand ses som rätt intervjuobjekt och utgör en bild över hur 

urvalet bör vara.   

 

3.3.2 Val av respondenter 

 

Den första kontakten med fastighetsbolagen utgjordes av ett telefonsamtal till deras växel. Vi 

valde att kontakta företagens växel för att ge dem möjligheten att själva vidarebefordra oss till 

en passande medarbetare. I samtliga bolag blev VD den person som vi fick möjlighet att 

intervjua. Detta såg vi som gynnsamt eftersom personer med VD befattning är ofta med och 

styr stora frågor, som i vårt fall blir en fastighetsinvestering. Jacobsen (2002) nämner 

urvalskriteriet information, där forskarna väljer respondenter som de vet kan ge riklig och 

god information samt är duktig på att uttrycka sig. Jacobsen (2002) beskriver 

informationskriteriet som svårt att använda eftersom forskare inte kan veta om respondenten 

är rätt person att fråga innan forskarna vet något om respondenterna. Med slutresultatet av 

undersökningen i åtanke är vi nöjda att vi kom i kontakt med bolagens VD eftersom samtliga 

var mycket aktiva vid en investeringsbedömning och hade därmed god kunskap i 

ämnesområdet. 

 

Inför varje intervju frågade vi våra respondenter om de ville vara anonyma eller om det gick 

bra att deras namn och företag fanns med i uppsatsen. Jakobsen (2002) menar att anonymitet 

kan leda till en underlättad medverkan från respondenternas sida eftersom respondentens 

synpunkter vid anonymitet inte blir allmänt kända. Ingen av våra respondenter såg något 

problem med att deras synpunkter kom fram och någon anonymitet i undersökningen var 

därmed inte aktuell. 

 

3.4 Operationalisering 

 

Enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012) är operationalisering viktigt då 

den har en stor inverkan på de resultat som kommer att arbetas fram samt hur säkra resultaten 

är. Forskare bör utreda om den teori som samlats in är rätt teori i förhållande till syftet som 

uppsatsen har (Trost, 2010). I en kvalitativ studie skall en lämplig intervjuguide skapas med 

utgångspunkt från insamlad teori (Trost, 2010). Med utgångspunkt från vår teoretiska 

referensram och det kapitlets huvudområden, skapades fem olika kategorier i vår 

intervjuguide. Inom varje kategori hade vi skapat frågor som för respektive område skulle ge 

oss relevanta svar som kunde hjälpa oss att besvara vår problemformulering. De kategorier 
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som vi formulerat i intervjuguiden med bakgrund från vår teoretiska referensram är marknad, 

strategi, fastighet, intuition samt allmänt. Med en intervjuguide som är uppbyggd utifrån vår 

teoretiska referensrams upplägg samt teori kan vi på ett tydligt sätt jämföra vår insamlade 

empiri med teorins ståndpunkter kategori för kategori.  

 

3.4.1 Marknad 

 

Kategorin marknad valdes för att undersöka marknadens inflytande på respondenterna vid ett 

investeringstillfälle. Marknadskategorin involverade dels marknaden som syftar till de 

ekonomiska aspekterna som råder vid låg- respektive högkonjunktur men även utbudet av 

lokaler och potentiella hyresgäster.  

3.4.2 Strategi 

 

Kategorin Strategi användes för att undersöka om respondenterna under investeringsprocessen 

förhöll sig till strategiska mål uppsatta av företaget eller företagsledningen/styrningen och hur 

detta i sådana fall påverkade besluten. Vi ville även i denna kategori undersöka 

respondenternas åsikt om betydelsen av strategi samt mål i en bedömning av en 

fastighetsinvestering.   

3.4.3 Fastighet 

 

Ett fastighetsobjekts olika egenskaper i form av skick, läge, vakansgrader och andra faktorer 

som direkt kan kopplas till fastigheten är viktiga inför ett beslut kring fastighetsinvesteringar. 

Denna kategori skapades för att få respondenternas åsikter angående vilka fastighetsrelaterade 

egenskaper de värdesätter högst vid en utvärdering av en investering.  

3.4.4 Intuition 

 

Med kategorin Intuition ville vi behandla respondenternas syn på betydelsen av 

magkänsla/intuition vid en fastighetsinvestering. Under denna kategori föll även frågor som 

belyser fördelar och eventuella nackdelar som kan infinna sig när beslutsfattare förlitar sig på 

intuition/magkänsla. 

3.4.5 Allmänt 

 

Enligt Dalen (2008) bör de inledande frågorna vara av en sådan art att de får informanten att 

må bra och känna sig avslappnad. Efter hand kommer frågorna att fokuseras alltmer mot de 

mest centrala temana. Mot slutet måste området emellertid öppnas upp så att frågorna återigen 

handlar om mer generella saker. 

 

Vi valde att dela upp kategorin på två delar. Första delen användes för att starta upp intervjun 

med information om respondenternas bakgrund och erfarenheter samt information om 

företaget. Vi informerade samtidigt om oss själva och varför vi gjorde vår undersökning. 

Andra delen av kategorin Allmänt användes för att avsluta intervjuerna med frågor kring 

respondentens egna tankar och funderingar kring den fastighetstransaktion som intervjun 

baserades kring samt deras syn på Göteborgs fastighetsmarknad i helhet.  
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3.4.6 Kompletterande frågor 

 

För att erhålla en högre säkerhet i de resultat vi samlat in, beslutade vi oss för att kontakta 

våra respondenter och ställde kompletterande frågor kring områden där vi ansåg oss finna 

utvecklingspotential i den data vi tidigare samlat in (bilaga 2).  

 

3.5 Datainsamling 

 

Efter att vi funnit artiklarna om fastighetsbyten i Göteborg och läst in oss på ämnet, kände vi 

att vi ville ha en ytterligare grund att utgå från. Vi kontaktade därför Hufvudstaden via mail i 

ett tidigt skede av studien för att ställa ett par frågor kring deras affär med Sigillet Fastighets 

AB i centrala Göteborg november 2011. Förundersökningen gav oss svar på vilka faktorer 

Hufvudstaden ansåg som intressanta med fastigheten och påverkade deras värdering och 

intresse för fastigheten. Jacobsen (2002) nämner att en kvalitativ förundersökning kan tillföra 

en stärkt giltighet i en frågeformulärsundersökning genom att försäkra att rätt frågor ställs. Vi 

känner att pilotstudien gav en stärkt giltighet samt ökade kvaliteten på frågorna vid 

kommande intervjuer.  

 

Intervjuerna har skett antingen fysiskt på plats på företagets kontor eller via telefon. Intervjuer 

ansikte mot ansikte var förstavalet i undersökningen men vilken variant av intervju som 

användes beslutades i samråd med respondenten, valet var beroende av när och hur länge vi 

kunde få möjlighet att träffa dem. Denscombe (2009) menar att människor är lika ärliga 

oberoende om intervjun sker ansikte mot ansikte eller över telefon. Det finns fördelar och 

nackdelar med båda tillvägagångssätten. Jacobsen (2002) nämner bland annat att en fysisk 

intervju lämpar sig bättre när intervjun innehåller öppna eller känsliga frågor. Forskaren 

tappar även vid en telefonintervju möjligheten att observera intervjupersonen och på så sätt 

veta hur långt en fråga kan fördjupas innan forskarna går för långt. Att det blir svårare att veta 

hur långt vi kunde fördjupa en fråga anser vi var en nackdel med telefonintervjun som trots 

detta fungerade bra och vi är nöjda med den information vi fick. 

 

Undersökningens empiriska material insamlades via öppna intervjuer där vi utgick från fasta 

grundfrågor som skulle besvaras under intervjun, vi lät respondenten utveckla sina tankar 

kring varje fråga och utifrån det vi fick höra utvecklades under tiden följdfrågor för att erhålla 

mer detaljerad data. Öppna intervjuer med få begränsningar är lämpligt att använda vid 

insamling av data under förutsättning att relativt få enheter skall undersökas och när fokus 

ligger på den enskilda individens svar samt hur individen tolkar och lägger mening i ett 

speciellt fenomen (Jacobsen, 2002). En kvalitativ intervju utmärker sig genom att enkla frågor 

kan generera i komplexa och innehållsrika svar (Trost, 2010), i de svar som insamlas kan 

forskare finna många intressanta åsikter samt mönster (ibid.). 

 

För att utföra en bra intervju skall intervjuaren kunna samtala på ett bra sätt. För att samtala 

rätt krävs ögonkontakt vilket i sin tur gör det svårare att kunna föra anteckningar. Att spela in 

samtalet medför att ingen intressant information som sägs under intervjun missas och 

samtidigt kan fokus vara på en naturlig samtalskontakt med respondenten (Jacobsen, 2002). 

Dalen (2008) skriver att människor idag är vana vid användning av tekniska hjälpmedel och 

därför ses det inte på inspelningsutrustning med lika stor skepsis som förr i tiden. Vi valde 

därför att spela in våra intervjuer för att minimera risken att missa viktig information under 
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intervjutillfället. Innan intervjuerna påbörjades frågade vi respondenterna om de godkände att 

vi spelade in intervjun för att de själva skulle känna sig så trygga i samtalet som möjligt.  

 

I ett senare skede i uppsatsprocessen utförde vi en återkoppling med respondenterna i form av 

kompletterande frågor. Förhoppningen med kompletterande frågor var att möjliggöra en 

utveckling av de delar i vår insamlade empiri som vi bedömde som informationsmässigt 

utvecklingsbara för att stärka underlaget som vi använder för att besvara vår 

problemformulering. se Bilaga 2 för kompletterande frågor. Trost (2010) menar att den 

datainsamling en intervju utgör är inte avslutad bara för att intervjutillfället formellt avslutats. 

3.6 Analysmetod 

   

För att få ut något relevant av den information som insamlats måste den förenklas och 

struktureras (Jacobsen, 2002). Efter varje intervju lyssnade vi genom vår ljudupptagning var 

för sig och skrev ner intervjun på papper. För att få en detaljrik information kombinerade vi 

texterna vi skrivit och det resulterade i en renskriven intervjutext. Jacobsen (2002) menar att 

det är viktigt att få en så detaljerad beskrivning av informationen som möjligt utan att forskare 

själva färgar svaren. Nedskriven information kategoriserades för att strukturmässigt stämma 

överens med vår teoretiska referensram. Jacobsen (2002) beskriver kategorisering som en fas 

där oöverskådlig information reduceras och förenklas för att forskare ska få en överblick på 

den insamlade informationen.  

 

3.7 Validitet och Reliabilitet 

3.7.1 Validitet 

 

För att vara säkra på att vi förstått insamlad data på ett korrekt sätt återsändes den empiri vi 

använt i undersökningen till respektive respondent för ett godkännande samt möjlighet att 

korrigera delar som vi missförstått. Jacobsen (2002) och Denscombe (2009) nämner att 

insamlad empiri måste vara giltig och relevant för den forskningsfråga som undersöks. 

Validitet kan delas in i två delar, intern giltighet och extern giltighet. Den interna giltigheten 

behandlar frågan om forskare mäter det som de tror sig mäta (Jacobsen, 2002). De personer vi 

kommit i kontakt med har samtliga VD positionen i företagen. Våra tre respondenter är alla 

mycket aktiva och har stor inverkan på investeringsbedömningar, vilket gör att vi ser deras 

svar som giltiga och relevanta för vår undersökning. 

  

Den externa giltigheten handlar enligt Jacobsen (2002) om ett resultat från ett begränsat 

område är giltigt även i andra organisationer och sammanhang. För att den externa giltigheten 

ska vara giltig krävs det att undersökningens resultat går att generalisera. Med tanke på att 

undersökningen inriktas mot investeringsbedömning centralt belägna fastigheter i Göteborg, 

antar vi att det kan finnas svårigheter att generalisera insamlad data till att gälla företag som 

verkar i resterande del av landet och/eller på icke-centrala stadsdelar eller områden. 

 

3.7.2 Reliabilitet 

 

Reliabiliteten i en undersökning menar Jacobsen (2002) visar om undersökningen är 

tillförlitlig och trovärdig, undersökningen måste vara utförd på ett sätt som väcker tillit. 

Tillförlitligheten i en undersökning anses vara hög om samma undersökning ger samma data 
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gång på gång (Denscombe, 2009).  Intervjupersonernas position och erfarenhet gör att vi litar 

på att det empiriska resultatet är tillförlitligt och trovärdigt inom det område vi undersökt. Att 

fastighetsaffärerna redan varit utförda vid intervjutillfället har till följd att informationen blir 

mindre känslig att berätta om.  

   

3.8 Kritik av metodval 

 

Denscombe (2009) menar att i en kvalitativ studie kan förklaringen som forskare kommer 

fram till vara en förenklad bild av hur det egentligen ser ut eftersom risken finns att forskare 

förbiser data som inte ”passar in”. Att vi använt oss av ett abduktivt arbetssätt kan medföra att 

vi efter insamlad empiri vet vilken teori som ”passar” in och använt oss av teori som vi vet 

”passar” in.  

 

En kvalitativ ansats är tidskrävande (Jacobsen, 2002). Intervjuer tar lång tid vilket leder till att 

vi får nöja oss med få enheter att intervjua, att vi valt Göteborg som område när vi själva är 

bosatta i Halmstad gör att varje intervju blir än mer tidskrävande.  

 

Få intervjupersoner leder till ett generaliseringsproblem, med det menar Jacobsen (2002) om 

de intervjupersoner som används i undersökningen är representativa för andra fastighetsbolag 

än sig själva. De fastighetsbolag vi valt att intervjua är jämförelsevis stora på marknaden, 

vilket gör att vi inte kan vara säkra på hur mindre bolag arbetar med sina beslutsprocesser.  

 

Flexibiliteten i en kvalitativ ansats kan vara ett problem (Jacobsen, 2002). Vid en kvalitativ 

ansats är forskarna flexibla inför ny information som dyker upp, vilket gör att undersökningen 

och dess innehåll snabbt kan skifta vilket leder till att problemställningen som används kan bli 

helt fel och ointressant med den fakta som undersökningen faktiskt fått fram.   
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4. EMPIRI 

 
Detta avsnitt redovisar den empiri vi fått in från intervjuerna. Informationen vi fått ta del av 

kommer tillsammans med vår teoretiska referensram ligga till grund för vår analys och 

slutsats. För att skapa en klar överblick av samtliga respondenter har vi valt att redovisa 

undersökningens empiriska data företagsvis.    

 

4.1 Sigillet Fastighets AB, Henrik Nilsson VD 

4.1.1 Bakgrundsinformation 

 

Sigillet Fastighets AB är ett fastighetsbolag grundat 1981 i Göteborg. Grundaren och tillika 

VD:n heter Henrik Nilsson. Sigillet Fastighets AB äger idag 49 fastigheter vilka främst är 

belägna i västra Sverige (Sigillet Fastighets AB , 2012). 

 

Vi kom i kontakt med Sigillet Fastighets AB då vi sökte information angående 

fastighetstransaktioner utförda i Göteborg, Sigillet utförde ett fastighetsbyte med 

Hufvudstaden under hösten 2011.  

 

Om bytet säger Nilsson att de förvärvade fastigheten de bytte bort bebyggd 2003. 2005 

skedde en totalbrand i fastigheten vilket gjorde att Sigillet var tvungen att riva den 

brandskadade byggnaden. Efter branden arbetade Sigillet och Göteborgs kommun fram en ny 

detaljplan för fastigheten. Samtidigt förvärvade fastighetsbolaget Hufvudstaden resterande 

fastigheter i kvarteret vilket medförde att det till slut bara var Sigillet och Hufvudstaden kvar 

som fastighetsägare i kvarteret. Hufvudstadens önskan att äga hela kvarteret gjorde att Sigillet 

kontaktades 2009 angående ett eventuellt förvärv av den obebyggda fastigheten. Med detta 

som belägg menade Nilsson att de kunde vara intresserade av en affär om de kunde ges 

möjlighet att förvärva en av Hufvudstadens fastigheter med ett liknande läge och storlek. 

 

Sigillet fick möjlighet att analysera Hufvudstadens fastigheter i Göteborg och fann att 

Hufvudstaden enbart ägde en fastighet som passade in på Sigillets kriterier, lyckligtvis gick 

Hufvudstaden med på att byta bort sin bebyggda fastighet mot Sigillets obebyggda fastighet. 

Affären slutfördes i november 2011. Nilsson ser den nya fastigheten som spännande och att 

den har många möjligheter att förädlas och generera ett högre marknadsvärde jämfört med 

vad de betalade för den. 

 

4.1.2 Marknad 

 

Marknadsläge, konjunkturutveckling samt samhällsekonomin är något som Nilsson ser som 

betydelsefullt inför en fastighetsinvestering, eftersom samhällsutvecklingen måste gå åt rätt 

håll då det inte är bra att äga fastigheter om det är en dålig konjunkturutveckling. Nilsson 

berättar att Sigillets analyser av tänkbara investeringar skiljer sig beroende på 

konjunkturläget. Vid lågkonjunktur är det viktigare att undersöka fastighetens nuvarande 

hyresgäster och genom det få en förståelse för hur hyresgästerna klarar av lågkonjunkturer. 

  

Ortens attraktivitet är en betydelsefull faktor inför en investering och är därmed något som 

bör undersökas eftersom fastigheter måste ligga i rätt ort för att vara attraktiva. Attraktiva 

orter enligt Nilssons bedömning är Stockholm, Göteborg och Malmö samt städer med 
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högskolor, i dessa orter är det gynnsamt att investera i fastigheter. Nilsson menar att om inte 

det tänkbara investeringsobjektet ligger i en attraktiv ort finns det inget intresse från Sigillets 

sida eftersom orten inte är en attraktiv plats för företag att utöva sin verksamhet i och därmed 

inneha hyreslokaler. Tillväxt på fastighetsmarknaden är därför mycket intressant att analysera 

vid en investeringsbedömning, det måste finnas företag som expanderar och efterfrågar 

lokaler för att det skall finnas möjlighet att hyra ut sina lokaler. “Har man fastigheter på en 

avfolkningsbygd så är det ingen som vill vara i dina lokaler” (personlig kommunikation, 

Henrik Nilsson, 9 mars, 2012). 

4.1.3 Företaget strategier och mål 

 

Sigillet arbetar efter en långsiktig affärsidé med målet att varje fastighetsinvestering skall 

kunna utvecklas och generera ett högre värde. Nilsson ser alltid företagets strategi och mål 

som viktiga i samband vid ett fastighetsförvärv eftersom varje fastighet måste passa in i 

bolagets strategiska mål för att Nilsson skall finna ett intresse i en fastighet. Faktorer som 

regleras via Sigillets strategi är att fastigheten måste vara belägen i ett för företaget intressant 

geografiskt läge samt att fastigheten måste kunna utvecklas till att generera ett högre värde i 

framtiden. 

4.1.4 Objektsrelaterat 

 

Fastighetens geografiska läge har stor effekt på Sigillets intresse för en fastighet. Precis som 

tidigare nämnt är orten där fastigheten finns en mycket viktigt faktor eftersom attraktiviteten 

samt tillväxttakten enligt Nilsson styrs beroende av orten. En fastighets 

utvecklingsmöjligheter medför att fastighetens kvaliteter samt nuvarande skick bör kunna 

förbättras och öka i värde för att Sigillet skall ha ett investeringsintresse. Framtida potential 

och framtidsutsikterna på orten är betydande faktorer som Sigillet väger in i sin 

investeringsbedömning.  

 

Skulle Sigillet få möjlighet att köpa en fastighet som ligger i anslutning med en av deras 

befintliga fastigheter kan Sigillet tänka sig att betala någon krona extra då det finns fördelar 

med att äga ett samlat bestånd. En fördel med att äga ett samlat bestånd är att det skapar en 

smidigare förvaltning. 

4.1.5 Intuition. 

 

Nilsson berättar att det viktigaste är att han tror på affären och att den känns bra. Magkänslan 

inför en fastighetsaffär styr till 50 %, “känns det inte bra gör man inte affären även om 

kalkylen ser bra ut” (personlig kommunikation, Henrik Nilsson, 9 mars, 2012). Magkänslan 

har en betydande roll vid investeringsbedömningen och måste finnas för att det skall bli en 

investering. Nilsson nämner dock att oavsett hur bra känslan för en affär, är måste en utförlig 

analys utföras innan ett förvärv kan göras.  

 

Goda erfarenheter från tidigare fastighetsaffärer kan vid vissa affärer vara användbart och 

används när det uppkommer tillfällen som liknar tidigare investeringsscenarion. 
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4.2 Fastighets AB Balder, Erik Selin VD 

4.2.1 Bakgrundsinformation 

 

Fastighets AB Balder bildades 2005 ur det börsnoterade företaget Enlight AB. Idag har Balder 

cirka 210 anställda och äger 433 fastigheter som sträcker sig över stora delar av landet 

(Fastighets AB Balder, 2012). VD för Balder är Erik Selin och han har haft VD positionen 

sedan företagsstarten. Erik Selin är även den person inom företaget vi utfört vår intervju med.  

 

Vid varje fastighetsinvestering som Balder utför sköter Selin det huvudsakliga arbetet på egen 

hand, detta eftersom Selin har en lång erfarenhet av liknande affärer då han handlat med 

fastigheter sedan 1992. Vid varje fastighetsinvestering är det Selin som tar de slutgiltiga 

besluten.  

 

Intervjun utgick från en fastighetsaffär som Balder slutförde i oktober 2011. 

Stureplansgruppen som hyrde lokaler i Balders fastighteter skulle sälja av den aktuella 

fastigheten på Avenyn och Balder fick möjlighet att förvärva denna av Stureplansgruppen. 

Viktiga faktorer med fastigheten var att de ägde grannfastigheten samt läget, ”ett hus på 

Avenyn kan du alltid hyra ut” (personlig kommunikation, Erik Selin, 21 mars, 2012). 

 

4.2.2 Marknad 

 

Framtiden och samhällsekonomin menar Selin har en mindre betydelse när Balder skall 

investera i fastigheter. Fastigheter är ett bra tillgångsslag eftersom affärerna i Balder utförs 

med ett mycket långt perspektiv. Selin ser även fastighetsmarknaden i Göteborg som väldigt 

stabil och har så varit under lång tid samt att han gissar på att den så förblir. Oavsett 

konjunkturläge förvärvar därför Balder en intressant fastighet om det är till salu med idén att 

de aldrig vet när fastigheten kan vara till salu igen.  

 

Balders syn på konjunkturläget och samhällsekonomin som en faktor av mindre betydelse vid 

deras intresse i en fastighet, beror enligt Selin på att fastigheter med ett bra och centralt läge 

behåller sitt värde ute på marknaden. Balder fokuserar på fastigheter med ett bra läge och 

värdebeständighet, vilket medför att marknadens påverkan minskar i betydelse inför en 

fastighetsinvestering. Oavsett konjunkturläge menar Selin att ett företag fungerar bäst när 

grundinställningen till affärer är positiv och detta minskar marknadslägets inverkan på en 

fastighetsinvestering.  

4.2.3 Företagets mål och strategier 

 

Selin berättar att Balders strategi är betydelsefull och en grund till det arbete som utvecklas 

fram till en investeringsbedömning på en intressant fastighet. Balders främsta strategiska mål 

är att undvika risker kopplat till sin affärsverksamhet. Detta mål är av stor betydelse vid varje 

investeringsbedömning för att undersöka om det tänkbara fastighetsförvärvet kommer gynna 

Balder och deras aktieägare över tid. 
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4.2.4 Objektsrelaterat 

 

När Balder undersöker fastigheter ser de främst två faktorer som betydelsefulla och kan 

därmed styra deras intresse för fastigheten. Precis i linje med Balders strategi och mål ser de 

på fastighetens tekniska egenskaper och utifrån dem utvärdera tänkbara riskmoment som 

fastigheten innehar. Ett bra geografiskt läge är en annan faktor som Balder ser som intressant. 

Med ett bra läge minskar risken med affären eftersom Selin ser fastigheter i bra lägen som 

värdebeständiga. Fastighetens läge är även betydelsefullt med utgångspunkten att om de har 

fastigheter i närheten av investeringsobjektet ökar Balders intresse för affären vilket 

underlättar förvaltningen.   

4.2.5 Intuition 

 

Vid en fastighetsinvestering säger Selin att magkänslan är en direkt avgörande faktor och att 

det gäller att ha ett bra förnuft. Tidigare erfarenheter av redan utförda fastighetsinvesteringar 

är viktiga och Selin tror att han omedvetet brukar använda sig av erfarenheter från tidigare 

affärer. Selin berättar att den bästa kunskapen som han kan lära sig av är misstag som skett 

vid tidigare affärer. Tidigare misstag leder till att företaget kan göra bra affärer i framtiden 

anser Selin. 

 

4.3 Eklandia Fastighets AB, Tage Christoffersson VD 

4.3.1 Bakgrundsinformation 

 

Eklandia fastighets AB har i sin senaste konstellation funnits sedan 1992. Företaget äger och 

förvaltar kommersiella fastigheter i Storgöteborg med fokus på Göteborgs kommun. Eklandia 

Fastighets AB är ett av sex dotterbolag inom Castellumkoncernen. Vi kontaktade Eklandias 

VD Tage Christoffersson. Christoffersson har haft sin position som VD i Eklandia sedan 

1995, han är även med i Castellums koncernledning. Eklandia har idag 42 anställda. Företaget 

ägde den 31 december 2011 86 kommersiella fastigheter (Eklandia Fastighets AB, 2012).  

 

Då Eklandia är ett dotterbolag till Castellumkoncernen är det inte Eklandias VD som har det 

slutgiltiga ordet vid en fastighetsinvestering utan det är Castellums styrelse. 

  

Eklandia har sedan ett par år tillbaka haft en mycket god uthyrningsgrad vilket medfört att de 

har haft svårt att tillgodose befintliga hyresgäster och kommande hyresgäster med lokaler. 

Eklandia såg därför över sina möjligheter med att förvärva fastigheter eller bygga eget. 

Fastighetsaffären vi utgick från under intervjun genomfördes i mars 2011 och fastigheten som 

förvärvades var en obebyggd grannfastighet till Eklandia Fastighets AB’s huvudkontor som 

ägdes av Älvstranden Utveckling. På den nu förvärvade fastigheten håller kontorsbyggnaden 

Aurora på att byggas. Första spadtaget togs under hösten 2011 och hela byggnaden beräknas 

vara klar för inflyttning våren 2013. 

  



21 
 

4.3.2 Marknad 

 

Christoffersson beskriver konjunkturen samt samhällsekonomin som betydelsefulla faktorer 

och är något att ta hänsyn till vid en fastighetsinvestering. Vilka hyror Eklandia kommer ha i 

en viss byggnad i framtiden styrs via marknadsläget och därmed efterfrågan på lokaler från 

företag. Det finns en möjlighet att lära sig hur företag fungerar i samhällsekonomiska 

skiftningar, vilket kan underlätta framtidsbedömningen för företaget förklarar Christoffersson. 

 

Christoffersson berättar att marknadsläget i Göteborg har under de senaste åren varit mycket 

gynnsamma för fastighetsbolagen verksamma på orten. Det har under de senaste åren varit 

höga uthyrningsgrader vilket medfört låga hyresvakanser hos fastighetsbolagen och eftersom 

efterfrågan på lokaler varit högre än utbudet är det därmed intressant att äga fastigheter i 

Göteborg idag.   

4.3.3 Företagets mål och strategier 

 

När Eklandia skall investera i fastigheter skall fastigheterna passa in i Eklandias affärsidé. 

Affärsidén är alltid utgångspunkt vid bedömningen av fastighetsinvesteringar och inget 

Eklandia frångår när de ställs inför en fastighetsinvestering. Christoffersson nämner att varje 

fastighetsinvestering är ett redskap som hjälper till att utveckla företaget för att Eklandia ska 

nå sina långsiktiga affärsmässiga mål.  

 

4.3.4 Objektsrelaterat 

 

Christoffersson förklarar att varje fastighet har sina egna förutsättningar som kan vara av 

intresse inför en investering. Antal hyreskontrakt fastigheten innehar samt längden på dessa är 

viktiga att granska ordentligt. De kan innehålla särskilda bestämmelser som om t.ex. vem som 

står för skötseln av fastigheten, vilken part som betalar för värme, vatten och el. 

Christoffersson säger att det kan ligga stora summor i de särskilda bestämmelserna. Andra 

viktiga faktorer Eklandia tittar på är fastighetens tekniska skick, Christoffersson säger att 

oavsett priset på fastigheten måste företaget alltid utvärdera fastighetens tekniska 

specifikationer och se hur mycket kapital som måste investeras för att faktiskt driva runt 

fastigheten när den har förvärvats. Det är även viktigt för Eklandia att se till att de kan nå en 

önskad avkastning på fastigheterna säger Christoffersson. 

 

Christoffersson berättar att de ser fördelar med att deras fastigheter ligger i samma område 

eftersom det underlättar förvaltningen av fastighetsbeståndet, men även kontakten med 

hyresgästerna. Med det geografiska läget som en intressant faktor har Eklandia investerat i 

fastigheter i närheten eller i anknytning till deras huvudkontor.  

4.3.5 Intuition 

 

Investeringsarbetet kring en viss fastighet kan avslutas direkt om inte de inblandade i 

investeringen får en god känsla för fastigheten. Även om en fastighet har ett lågt pris och 

långa hyresavtal måste det kännas rätt för att det ska bli en affär, det måste finnas en känsla 

för fastigheten och inte bara goda kalkyler förklarar Christoffersson. Magkänslan är viktig och 

Christoffersson anser att magkänslan brukar vara tillförlitlig och han ser inga risker med att 

lita på den. 
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5. ANALYS 

 
I detta avsnitt analyseras det empiriska materialet mot de utgångspunkter vi funnit i den 

teoretiska referensramen. I analysen har vi analyserat våra respondenters svar mot vår 

teoretiska referensram och försökt finna liknelser och skillnader. För att finna liknelser samt 

skillnader redogör vi vår analys utifrån de fyra huvudområden som återfinns i figur 2.2. 

Analysen avslutas med en diskussion kring tänkbar modell över påverkande faktorer.   

 

5.1 Marknad 
 

(Holmqvist, 2002) nämner att samhällsekonomin i sin helhet har en betydande effekt för 

fastighetsbolagen eftersom efterfrågan på hyreslokaler minskar under en lågkonjunktur. 

Nilsson styrker detta genom att påpeka att deras investeringsbedömningar under 

lågkonjunktur skiljer sig mot tider med högkonjunktur eftersom det under lågkonjunktur är 

viktigt att undersöka fastighetens hyresgäster och deras marknadssituation. Även 

Christoffersson nämner lågkonjunkturen som betydande i deras arbete eftersom en 

fastighetsinvestering under en lågkonjunktur kräver mer utförliga analyser kring hyresnivåer 

samt företags efterfrågan på lokaler. Selin däremot har en annan syn på betydelsen av rådande 

samhällsekonomiska situation och därför justeras inte Balders investeringsbedömning efter 

konjunktursvängningar. Balder köper intressanta fastigheter oavsett marknadsläge med 

utgångspunkten att de inte vet om och när fastigheten som intresserar dem är ute för 

försäljning igen. Betts och Ely (2008) menar att olika investerare kan lockas till olika 

fastighetsobjekt beroende på bland annat tidpunkt. 

 

Den nuvarande utvecklingen på fastighetsmarknaden medför att de stora fastighetsbolagen på 

marknaden vill inneha fastigheter på de delar av marknaden som anses ha en hög 

tillväxtpotential (Lantmäteriverket & Sveriges fastighetsmäklarsamfund, 2008). 

Christoffersson berättar att marknadsläget i Göteborg har under de senaste åren varit mycket 

gynnsamma för fastighetsbolagen verksamma på orten. Efterfrågan har varit högre än utbudet 

vilket gör det intressant att äga fastigheter i Göteborg idag. Nilsson ser tillväxt på 

Fastighetsmarknaden som mycket intressant och viktigt att analysera vid en 

investeringsbedömning, det måste finnas företag som expanderar och efterfrågar lokaler för 

att det skall finnas möjlighet att hyra ut sina lokaler. 

 

Utvecklingen på hyreshus är hög i storstadsregionerna och ett begränsat antal andra orter. I 

dessa områden ökar befolkningen och därmed möjlighet till sysselsättning (Lantmäteriverket 

& Sveriges fastighetsmäklarsamfund, 2008). Ortens attraktivitet är enligt Nilsson en 

betydelsefull faktor inför en investering och är därmed något som bör undersökas eftersom 

fastigheter måste ligga i rätt ort för att vara attraktiva. Även Balder fokuserar på fastigheter 

med intressanta geografiska lägen vilka enligt Selin är mycket värdebeständiga. Selin ser 

dessutom Göteborg som ort som en stabil marknad som även i fortsättningen kommer 

bibehålla sin stabila position, vilket för Balders del medför att de inte lägger stort fokus på hur 

samhällsekonomin påverkar den lokala marknaden under sämre ekonomiska tider. 
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5.2 Företagets mål och strategier 

 

I en investeringsbedömning vid köp av en specifik fastighet krävs det att de särdrag som 

fastigheten innehar övervägs, för att kunna fastställa om fastigheten med dess egenskaper 

passar in på företagets övergripande mål samt strategi (Nourse & Roulac, 1993). En 

fastighetsinvestering måste alltid passa in i Eklandias affärsidé menar Christoffersson. 

Affärsidén är alltid utgångspunkten vid en investeringsbedömning och är inget Eklandia går 

ifrån inför en fastighetsinvestering. Selin berättar att Balders strategi är betydelsefull och den 

grund som arbetet vid ett fastighetsförvärv utgår från. Varje fastighetsinvestering ses 

dessutom som ett steg i rätt riktning för att utveckla företaget och Eklandias affärsmässiga 

mål. Även Nilsson ser alltid företagets strategi och mål som viktiga i samband vid ett 

fastighetsförvärv eftersom varje fastighet måste passa in i bolagets strategiska mål för att 

Sigillet skall finna ett intresse i en fastighet. 

 

Samtliga respondenter är därmed eniga om att en fastighetsinvestering måste vara anpassad 

mot fastighetsbolags strategi och mål för att den ska bringa ett intresse till de på företagen 

som arbetar med investeringsbedömningar. Olika investerare lockas till olika fastighetsobjekt 

eftersom fastighetsbolag värdesätter fastigheter beroende på fastighetens egenskaper, 

beroende vilka egenskaper fastigheten innehar skiljer sig värdesättningen utifrån den nytta 

som fastighetens utgör för fastighetsbolagens organisation (Betts & Ely, 2008). 

 

Roulac (2001) anser att en användbar strategi kan skapa positiva effekter på ett företags värde. 

Selin menar att Balders främsta strategiska mål är att undvika risker som kan missgynna deras 

affärsverksamhet. Att undvika risker för bolaget är av stor betydelse vid varje 

investeringsbedömning och nödvändigt för att undersöka om ett tänkbart fastighetsförvärv 

kommer gynna Balders organisation över tid. Nilsson nämner att Sigillet arbetar efter en 

långsiktig affärsidé med målet att varje fastighetsinvestering skall kunna utvecklas och 

generera ett högre värde. 

5.3 Objektsrelaterat 

 

Mäklarsamfundet och Lantmäteriet (2008) och Persson (2011) beskriver läget som en 

fastighetsanknuten faktor som påverkar värdet på en kommersiell fastighet. Fastighetens 

geografiska läge menar Nilsson har en betydande roll och ett bra läge i rätt ort ökar 

attraktiviteten på en fastighet. Läget som en intressant faktor ser samtliga respondenter som 

fördelaktig eftersom det underlättar deras förvaltning av sina fastigheter.  

 

Selin styrker intresset av ett bra läge med att tänkbara risker med en fastighet kan minska med 

ett bra geografiskt läge. Selin nämner som ett exempel på ett bra läge att en lokal belägen på 

gatan Avenyn i Göteborg kan du alltid hyra ut. Mäklarsamfundet och Lantmäteriet (2008) är 

inne på samma idé och nämner att lägesfaktorn varierar ända ner till kvartersnivå och att 

fastighetens tillgänglighet har inverkan på läget eftersom fastigheter med goda 

exponeringsmöjligheter är intressanta fastighetsobjekt. Med ett bra läge lockas 

affärsverksamheter och därmed även konsumentgrupper till ett område med hög exponering. 

 

Persson (2011) och Mäklarsamfundet och Lantmäteriet (2008) skriver att en viktig faktor vid 

värdering av en kommersiell fastighet bortsett från läget är hyror. Christoffersson beskriver 

vikten av att granska nuvarande hyreskontrakt i en tänkbar fastighetsinvestering. Även 

Nilsson beskriver hyressituationen i en fastighet som viktigt att undersöka, och då främst 

under lågkonjunktur. 
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Att analysera en fastighet är viktigt för att finna fastighetens kvaliteter samt status. Analysen 

kan innehålla en beskrivning av fastighetens tekniska, ekonomiska och juridiska 

förutsättningar (Persson, 2011). Nilsson menar att fastighetens kvaliteter samt nuvarande 

skick är viktigt att analysera för Sigillet för att kunna bedöma om fastigheten är en intressant 

investering utifrån deras mål och intresse med fastighetsutveckling. Christoffersson är inne på 

samma tankesätt eftersom de behöver veta fastighetens nuvarande status för att beräkna 

nödvändiga justeringar på fastigheten. Balder letar efter mängden risker i varje 

fastighetsförvärv, en analys av fastighetens nuvarande skick är därmed viktigt för att Selin 

och resterande som arbetar med en investering skall kunna uppskatta tänkbara riskmoment 

med affären. En besiktning kan ligga till grund för fastighetsbolagens slutgiltiga bedömning 

av en fastighetsinvestering via framtida möjligheter, potentiella hyresgäster samt intresset av 

att köpa fastigheten (Mäklarsamfundet & Lantmäteriet, 2008). 

5.4 Intuition/Magkänsla 

 

Holmström (2007) nämner att data som arbetas fram inför svåra beslut inte kan övertriumfera 

den kunskap som erfarna människor samlat på sig under sitt arbetsliv. Nilsson beskriver 

magkänslan som betydelsefull vid en investeringsbedömning och att en god magkänsla måste 

finnas för att det skall bli en fastighetsaffär. Både Selin samt Christoffersson styrker 

magkänslans betydelse inför en fastighetsinvestering ytterligare genom att beskriva den som 

en direkt avgörande faktor och att en investeringsanalys kring en tänkbar fastighetsinvestering 

kan avslutas omgående om de inblandade inte får en god känsla för fastighetsobjektet. 

Clayton et al. (2008) menar att investerares känsla spelar stor roll i ett investeringsbeslut. 

Även Persson och Nilsson (2007) nämner att metoder för att analysera en investering inte kan 

ersätta investerares intuition, ’affärsnäsa’, mod och engagemang. 

 

Selin samt Nilsson ser positivt på tidigare erfarenheter och anser dem som användbara vid ett 

nytt fastighetsförvärv, Selin nämner dessutom att han tror sig använda tidigare erfarenheter 

omedvetet. Sauter (1999) tror att intuition via tidigare erfarenheter kan vara negativt och kan 

skapa förhastade beslut som visar sig vara felaktiga. Christoffersson ser magkänslan som 

tillförlitlig och han ser inga riskmoment med att lita på den.  

 

Sadler-Smith och Shefy (2004) ser intuition samt beslut uppbyggda på mer rationella analyser 

som två parallella informationssystem för att skapa en viss kännedom. Nilsson nämner att 

även fast det återfinns en god känsla för en fastighet måste en utförlig analys utföras innan ett 

beslut om en investering fullgörs. Även Christofferson förklarar att det måste finnas både en 

god känsla samt bra kalkyler inför en affär för att det skall till ett förvärv. Beslutsfattare bör 

blanda ett rationellt tankesätt med intuition vid beslutsfattande enligt Matzler et al. (2007). 
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5.5 Analysmodell 

 

Vid en analys mellan vår teoretiska referensram och vårt empiriska material återfinns, i 

varierande grad, samtliga huvudområden som illustrerats i figur 2.2. De fyra huvudområden 

som illustreras i figur 2.2 har enligt vår analys även kopplingar till varandra och inte bara 

direkt mot fastigheten som skapat ett investeringsintresse. En tänkbar modell över hur våra 

fyra huvudområden och deras betydelse för en investeringsbedömning kan därmed se ut enligt 

följande: 

 
 

 

Figur 5.1: Påverkande faktorer vid en fastighetsinvestering (Egen konstruktion)   
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6. SLUTSATSER 

 
I detta avsnitt kommer vi framföra våra slutsatser och svara på vår problemformulering. Vi 

presenterar även implikationer i praktiken samt förslag till vidare forskning.  

 

Syftet med denna uppsats var att finna vilka faktorer utöver ekonomiska beräkningsunderlag 

som fastighetsbolag verksamma i centrala Göteborg anser är betydelsefulla för att skapa ett 

investeringsintresse för ett kommersiellt fastighetsobjekt beläget i centrala Göteborg. För att 

få svar på detta har tre intervjuer genomförts med tre fastighetsbolag som investerat i en 

kommersiell fastighet i centrala Göteborg under de senaste 12 månaderna. 

Problemformuleringen uppsatsen vill besvara lyder: ”Vilka faktorer, utöver ekonomiska 

beräkningsunderlag, ser fastighetsbolag som betydelsefulla för att de ska finna ett intresse för 

en fastighetsinvestering?” 

 

Hos samtliga respondenter har magkänslan en stor betydelse inför en fastighetsinvestering, 

större än vad vi inför denna uppsats trodde att den skulle ha. Magkänslan är en återkommande 

faktor i de tre intervjuerna som påverkar investeringsbeslut och detta anser vi bero på 

respondenternas erfarenhet vilket vi även funnit stöd för i teorin. Denna erfarenhet är 

uppbyggd på att de tre verkställande direktörerna vi intervjuat är högst delaktiga i företagens 

investeringsprocesser samt att samtliga respondenter varit involverade i respektive företags 

fastighetsinvesteringar i minst 17 år. Utifrån denna erfarenhet har de byggt upp en trygghet i 

att investera i fastigheter. Undersökningen visar att magkänslan i vissa fall kan vara så stark 

att trots att en fastighet har en lovande kalkyl eller ligger i rätt läge och har andra lovande 

faktorer, men om magkänslan säger nej så kan detta resultera i att en investering inte 

genomförs. 

 

När det gäller de objektsrelaterade faktorerna för en fastighet var även våra tre 

intervjupersoner här överens om att fastighetens läge är en mycket viktig faktor. 

Förklaringarna till detta skiljer sig en aning mellan företagen, men utan ett intressant läge 

finns det inte något intresse för en fastighet. Överlag är fastighetsmarknaden för kommersiella 

fastigheter i Göteborg stabil och har även varit väldigt stabil under en lång tid. Denna 

stabilitet förknippats med låga hyresvakanser och därför ser våra intervjupersoner lägen inom 

de centrala delarna av Göteborg som väldigt intressanta då de inte ser några problem med att 

få sina lokaler uthyrda. 

 

Samtliga företag är eniga om att företagens strategi är mycket betydelsefull vid en bedömning 

av en fastighetsinvestering. Vi ser också att samtliga respondenter har övergripande mål inom 

organisationen och varje fastighetsinvestering ska vara ett moment i arbetet mot att uppnå 

organisationens övergripande mål.   

 

En annan faktor som vi funnit som viktig är fastigheternas möjlighet till förädling och 

utveckling. Fastighetsbolagen vi varit i kontakt med har alla haft ett gemensamt synsätt på 

förvaltningen av fastigheter och detta var att de skall förvalta och förädla fastigheterna under 

lång tid. Genom förädlingen ser de främst fördelen med ett ökat värde på fastigheten men 

även möjlighet till underlättad förvaltning, vi antar även att förädlingen i många fall kan bidra 

till en billigare drift av fastigheten vilket även det gynnar företagen i det långa loppet. 

 

Vi startade denna uppsats med viljan att öka kunskapen kring vad som påverkar arbetet och 

intresset inför en fastighetsinvestering. Under arbetets gång har vi kommit över mycket 
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intressant information. Vi hoppas att ni som läsare med hjälp av denna uppsats får en ökad 

förståelse och insikt i vilka faktorer som kan påverka en fastighetsinvestering i en 

kommersiell fastighet i Göteborgs centrala delar. Undersökningens bidrag anser vi vara en 

inblick i vilka faktorer som påverkar en bedömning och intresset kring en 

fastighetsinvestering utöver de ekonomiska beräkningarna i en kommersiell fastighet i 

centrala Göteborg. Undersökningen ser vi som intressant för personer med ett 

investeringsintresse i fastigheter och hoppas att de kan finna denna uppsats som givande och 

lärorik.   

 

Efter att ha utfört denna studie har vissa funderingar uppstått om vad vi hade kunnat göra 

annorlunda samt andra frågor som hade varit intressanta att besvara. En fastighetsinvestering 

tar lång tid och vi hade inte möjlighet att följa ett fullständigt investeringsarbete. Vi anser att 

det hade varit intressant om tid och möjlighet finns att utföra en fallstudie hos ett 

fastighetsbolag och undersöka deras påverkande faktorer under tiden de arbetar fram en 

bedömning på ett fastighetsobjekt. Resultatet skulle kunna bli ett tydligare exempel på hur 

investeringsarbetet fungerar i praktiken och inte utifrån ett återberättande som det varit i vårt 

fall.  

 

I vår undersökning har samtliga respondenter arbetat med fastighetsinvesteringar i minst 17 

år. En tanke som hade varit intressant att undersöka är att utföra en liknande studie där 

respondenterna har begränsat med erfarenhet och undersöka om magkänslan har en lika stor 

betydelse i ett sådant fall eller om andra faktorer får ett större inflytande hos respondenter 

med liten erfarenhet. Även andra orter hade varit intressant att undersöka för att se om olika 

undersökningars resultat skiljer sig beroende på vilket område fastighetsbolagen investerar i 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 
 

Allmänt 

 
- Hur länge har du arbetat i företaget? - Hur länge har du haft den positionen du har nu? 

- Antal anställda? 

- Hur många är ni som arbetar med en fastighetsinvestering? 

- Hur gick investeringen till? 

- Vem gör vad? (nyckelaktörer) 

- Vem fattar det slutgiltiga beslutet? 

 

Marknad 

 
- Hur viktigt är det för er vid fastighetsinvesteringar att ta hänsyn till (framtida) 

samhällsekonomin, konjunkturutveckling etc.?  

 
- Hur ser du allmänt på fastighetsmarknaden i Göteborg? (risker/möjligheter) 

 
- Använder ni er av externa konsulter vid en fastighetsinvesteringar? (Besiktningsmän, övriga 

konsulter, köprådgivare osv.) 

 

Strategi 

 
- Hur arbetar med en fastighetsinvestering, vilka riktlinjer har ni? 

 
- Går fastigheten ihop med företagets strategi, mål, visioner mm. 

 
- Finns det en kontinuerlig utveckling i arbetet inför en fastighetsinvestering? I så fall pga. 

vad? (kunskap, erfarenheter, samhällsförändringar, konkurrenter etc.?) 

 

Fastighet 

 
- Vilka faktorer är/var viktigast och vilken primär nytta ser ni främst med fastigheten?  

 
- Har ni en checklista på faktorer som ni anser bör uppfyllas? 

 

Intuition 
 

- Går investeringsbesluten i vissa skeden på intuition? (värdefullt eller risktagande?) 

(fördelar/nackdelar gentemot riktlinjer) 

 

- Har ni utifrån tidigare fastighetsförvärv, skaffat er erfarenheter som ni haft i åtanke vid 

kommande investeringsbeslut? 

 

  



 
 

Allmänt 
 

- Hur ser ni på resultatet av investeringen?  

- Något ni är extra nöjda med? 

- Något som hade kunnat göras bättre? 

- Hur ser framtiden ut för fastigheten? 

 



 
 

Bilaga 2 

 

Kompletterande frågor 

 
Marknad 

 
- Är det någon skillnad på hur ni förvärvar fastigheter under låg- och högkonjunktur? 

 

Strategi 
 

- Ser ni varje fastighetsförvärv som ett verktyg som skall medföra att bolaget når sina 

affärsmässiga mål och utvecklas i rätt riktning? 

 

- Är företagets strategi och mål viktiga grundstenar som ligger som grund för er bedömning 

av ett visst fastighetsobjekt inför en investering? 

 

Fastighet 
 

- Vilka objektsrelaterade egenskaper hos en fastighet ser ni som mest intressanta och bör 

finnas i en fastighet för att ni ska se en nytta med att investera i en viss fastighet?  

 

- Hur mycket påverkar skicket på fastigheten affären? (nuvarande och framtida potential) 

 

Intuition 
 

- Anser du att det är riskabelt att tillförlita sig på intuition vid 

fastighetsinvestering/bedömning? 

 

  



 
 

Bilaga 3 

 

 


