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Sammanfattning 
Investerarens arbete inför ett nyförvärv av en fastighet är komplext då många delar ska 

analyseras och bedömas och då ingen fastighet är den andra lik. Fastigheter har olika 

egenskaper, förutsättningar och ligger på skilda platser. Inför en investering ska kalkylräntan 

fastställas i kalkylen utefter de risker som kan kopplas till ett nyförvärv av en fastighet, med 

hänsyn taget till företagets avkastningskrav. Risker som kommer att påverka investeringen 

och företaget som helhet ska analyseras för att kunna reduceras. 

 

För att kunna beräkna lönsamheten på ett potentiellt fastighetsförvärv används 

investeringskalkylering. Metoderna för investeringskalkylering skiljer sig något åt och det 

ligger mycket arbete bakom att ta fram de värden som används i kalkylen. Investerarens 

bedömning baseras på uppskattningar om framtiden och ska ge ett så korrekt utfall som 

möjligt på investeringens lönsamhet i investeringskalkylen.  

 

Vår problemformulering behandlar hur en investerare arbetar i investeringsprocessen kring 

bedömningen av nyförvärv av fastigheter. Vårt syfte är att beskriva investeringsprocessen vid 

nyförvärv av fastigheter samt förklara vilka grunder bedömningen av förvärvet baseras på. 

 

Vi har med ett abduktivt tillvägagångssätt genomfört en kvalitativ studie. Det teoretiska 

underlaget har samlats in från litteratur och vetenskapliga artiklar. Vi har intervjuat två stora 

fastighetsbolag om hur de arbetar i investeringsprocessen, för att samla in studiens empiriska 

data. Uppsatsens nyckelord är investeringskalkylering, kalkylränta, avkastningskrav, risk och 

Due Diligence.  

 

Vi har funnit att ett företag arbetar för att investera i fastigheter som passar in i företagets 

affärsidé och förvärva fastigheter utefter företagets strategiska passform. Arbetet genomsyras 

av Due Diligence då företag noga undersöker investeringens tekniska, juridiska och 

ekonomiska förutsättningar innan ett köp genomförs. Analyser av marknaden och liknande 

fastigheter kan hjälpa investeraren att analysera framtida avkastning, risker och möjligheter.   

 

En kassaflödeskalkyl upprättas i investeringsprocessen och används som ett verktyg för att 

beräkna en fastighets värde och som ett hjälpmedel för att fatta beslut inom företag. För att 

säkerställa ett korrekt värde på ett potentiellt förvärv kombineras kassaflödeskalkylen med en 

jämförelse av marknadsvärden på liknande objekt. De värden som finns i kalkylen inhämtas 

av säljare, hos tidigare projekt som följts upp, på marknaden eller genom undersökningar 

inom företaget. I kassaflödeskalkylen, som är företagsspecifik, används kalkylräntan som 

antingen sätts på marknaden där priset på en fastighet bestäms, eller justeras utefter företagets 

avkastningskrav. Företagets avkastningskrav finns inom verksamheten och är ägarens krav på 

lönsamhet. Ägarnas och långivarnas krav på avkastning ökar i takt med att risken för en 

investering ökar, och ställer högre krav på att investeringen är lönsam. För 

fastighetsinvesterare ska investeringar i fastigheter vara mer lönsamma än andra räntebärande 

placeringar, men fastigheter är generellt sett en säker placering som tack vare en positiv 

hävstångseffekt ger hög avkastning på eget kapital. Företagets värde kan höjas med hjälp av 

en optimal kapitalstruktur vilket sänker den företagsspecifika risken vid investeringar. Innan 

ett nyförvärv av en fastighet genomförs bör investeraren kontrollera att fastigheten passar in i 

företagets befintliga fastighetsbestånd för att sammanställa en fastighetsportfölj med spridda 

risker.   
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1. Inledning 
I detta avsnitt kommer vi huvudsakligen att presentera uppsatsens problembakgrund och 

problemdiskussion. Problemdiskussionen ligger till grund för uppsatsens problemformulering 

som följs av uppsatsens syfte. 

 

1.1 Problembakgrund 
Investeringar förekommer inom företag för att öka verksamhetens lönsamhet och det finns 

bolag vars affärsidéer enbart syftar till att investera i fastigheter för att uppnå lönsamhet. Det 

finns dock en komplexitet i att investera i fastigheter då ingen fastighet är den andra lik 

eftersom de har olika egenskaper, förutsättningar och ligger på skilda platser. I processen att 

förvärva nya fastigheter finns det därför olika delar som en investerare bör ta hänsyn till vid 

analys och bedömning av en fastighet. 

 

Ett mått på lönsamhet är avkastning och företag arbetar för att uppnå det krav på avkastning 

som finns inom verksamheten. Avkastningskravet kan ses som en belöning för att försumma 

konsumtion idag för att i stället investera sin förmögenhet, och därmed få ut ett annat belopp i 

framtiden (Hirschey & Nofsinger 2010). Kalkylräntan används för att räkna fram en 

investerings värde vid en viss given tidpunkt, och enligt Arwidi och Yard (1986) ska 

kalkylräntan avspegla ägarnas lägsta krav på avkastning. Kalkylräntan tar hänsyn till risken i 

investeringen (Bejrum & Lundström, 1996), och kalkylräntan blir ett riskjusterat 

avkastningskrav.  

 

Olika investeringar innebär olika stora risker och på en högriskinvestering ställs ett högre krav 

på avkastning än på en investering med låg risk. Risker en investerare bör ta hänsyn till inför 

ett potentiellt förvärv är bland annat i vilket skick fastigheten är, fastighetens geografiska läge 

samt vilken efterfrågan som finns på marknaden. Ett nyförvärv kommer även att påverka 

företagets befintliga fastighetsbestånd, eftersom en specifik fastighets risk påverkar den totala 

risken inom företaget. Brealey, Myers och Allen (2011) beskriver att en investerare kan 

minska risken inom företaget, och öka avkastningen, genom att sprida riskerna i en 

väldiversifierad portfölj.  

 

Det finns även finansiella risker inom företag, såsom skatt och låneräntor, som kan påverka 

risken vid nyförvärv av fastigheter. Då ett företag lånar pengar för att finansiera investeringar 

menar Brealey et al. (2011) att det måste betala tillbaka en räntekostnad för att kompensera 

för den summan det lånat av banken. För att inte riskera att förlora en del av 

fastighetsbeståndet måste nyförvärvets lönsamhet överstiga kostnaden för lån. I 

investeringsprocessen bör därför investeraren bedöma de finansiella risker investeringen 

innebär.  

 

För att ta beslut om huruvida investeringar ska göras eller inte kan investeraren bland annat ta 

hjälp av en investeringskalkyl (Wramsby & Österlund, 2006). Investeringskalkylen innehåller 

värden som plockas fram innan förvärvet sker och ger ett resultat som visar om investeringen 

kommer att bli lönsam.  

 

1.2 Problemdiskussion 
Vid nyförvärv av fastigheter finns olika delar som påverkar affären och som en investerare 

måste ta hänsyn till inför investeringen. Ett nyförvärv kommer att påverka företagets totala 

riskbild och därför är det av stor vikt att ta reda på hur investeringen passar in i företaget 

samtidigt som hänsyn ska tas till kalkylränta, risk och avkastning. För oss verkar det svårt för 
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investeraren att bestämma avkastningskravet och kalkylräntans storlek och att analysera hur 

olika risker kommer att påverka investeringen och företaget som helhet. Vi undrar därför hur 

företag som arbetar med att investera i fastigheter för att uppnå lönsamhet bör gå tillväga för 

att analysera en fastighet och bedöma om ett nyförvärv bör ske eller inte. Bedömningar 

baseras på uppskattningar om framtiden (Arwidi & Yard, 1986) och hur sanningsenligt 

resultatet från en investeringskalkyl blir beror på hur väl de värden som används vid 

beräkning av investeringens lönsamhet överensstämmer med det faktiska utfallet (Lundström 

1997 se Holmqvist 2002, s. 37). Det finns olika metoder och flera aspekter för en investerare 

att ta hänsyn till i investeringsprocessen för att bedöma ett potentiellt nyförvärv av en 

fastighet. Teorier om hur investeringsprocessen och bedömningen av ett potentiellt nyförvärv 

ser ut blir för oss komplexa och svåra att förstå. Vi vill därför öka förståelsen ytterligare av 

investerarens analytiska arbete inför ett nyförvärv av en fastighet, vilket leder oss till vår 

problemformulering.  

 

1.3 Problemformulering 
Hur arbetar en investerare i investeringsprocessen vid nyförvärv av fastigheter? 

 

1.4 Syfte 
Syftet är att beskriva investeringsprocessen vid nyförvärv av fastigheter. Syftet är även att 

förklara vilka grunder bedömningen av förvärvet baseras på utifrån det analytiska arbetet i 

processen. 
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2. Teoretisk referensram 
I detta avsnitt kommer de teorier och utgångspunkter uppsatsen baseras på att presenteras. 

Inledningsvis presenteras investeringsprocessens olika steg, vilka därefter närmare beskrivs. 

Slutligen sammanfattas den teoretiska referensramen. 

2.1 Investeringsprocessen 
Enligt Phyrr et al. (1989) ska investeraren i första hand bestämma en investeringsstrategi inför 

eventuella investeringar. Investeraren bestämmer därmed övergripande mål, kriterier, filosofi, 

planer och policys angående de investeringar som kan komma att genomföras. Därefter 

beslutas vilka fastigheter som kommer att fungera som första urvalskriterium och sedan 

diskvalificeras de alternativ som inte har en chans att kunna möta investerarens mål. Andra 

eventuella investeringar kommer att sorteras bort successivt under de följande stegen. 

 

Det andra steget i investeringsprocessen handlar om att generera alternativ, vilket innebär att 

lokalisera de fastigheter som möter investerarens baskriterier och därefter samla data om 

eventuella investeringar för att analysera dessa (Phyrr et al., 1989). Fastigheters 

användningsområde samt den finansiella genomförbarheten ska därefter analyseras, vilket 

mer ingående innefattar att dels analysera de risker och den avkastning som olika 

investeringsalternativ kan komma att bära med sig. Analyser kan också behandla olika 

finansieringsalternativ men också hur investeringars värden ska rankas (Phyrr et al., 1989).  

 

Då investeraren väljer att gå vidare i processen och eventuellt förvärva en fastighet ska enligt 

Phyrr et al. (1989) grundläggande termer förhandlas med säljaren, så som pris och 

finansiering, samt fundera över skatten. Investeraren bör även göra detaljerade 

undersökningar rörande investeringens genomförbarhet genom att använda marknadsanalyser, 

strukturanalyser samt förvaltningsanalyser. En fullständig strukturering över hur företaget ska 

finansiera förvärvet bör därefter göras genom att en förvärvsstruktur, en analys av fastighetens 

drifttid och en plan för investeringens avslutande upprättas. 

 

Nästa steg är att upprätta en investeringskalkyl och att utvärdera investeringens risk och 

avkastning och dess portföljeffekter samt att fatta ett slutgiltigt investeringsbeslut. Då det är 

beslutat att investeringen ska genomföras går investeraren in i en slutförhandling. Efter 

sluttransaktionen tar investeraren över fastigheten för att förvalta denna och eventuellt sälja 

fastigheten i framtiden (Phyrr et al, 1989). 

 

2.2 Due Diligence  
Harvey och Lusch (1998) menar att ett företag kan använda sig av Due Diligence, en process 

som visat sig framgångsrik för företag att minska sannolikheten för felaktigheter i samband 

med ett fastighetsförvärv. Processen ska utveckla taktiker och strategier för hur ledningen bör 

gå tillväga vid insamling av information och kunskap om motiv för företagets potentiella 

investering. Ledningen kan bland annat använda dessa strategier vid ett förvärvsbeslut för att 

kunna avfärda affären innan transaktionen är klar. Utgångspunkten med Due Diligence är att i 

slutändan öka företagets värde. Due Diligence-processen är värdefull i den meningen att det 

hjälper företag att försäkra sig om att det finns en strategisk passform mellan ett potentiellt 

förvärv och företaget.  

 

Ejermark (2011) förklarar att en Due Diligence-process utifrån ett fastighetsperspektiv 

handlar om att fastighetsköpare undersöker de fastigheter de köper med hjälp av konsulter. 

Undersökningar kan exempelvis göras både juridiskt, ekonomiskt, skattemässig, tekniskt och 

miljömässigt.  
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Ejermark (2011) menar att vid överlåtelser mellan fastighetsbolag består parterna av aktörer 

på marknaden som redan är insatta i regelverket och därför förväntas köparen ha de kunskaper 

som krävs för att kunna undersöka fastigheten tillräckligt noggrant, och anses därmed inte 

behöva samma juridiska skydd som en konsument. Den tekniska undersökningen går därför ut 

på att mäta fastighetens olika egenskaper som har olika stora betydelser beroende på vilken 

avsikten är med köpet. Köparen har det största intresset av att undersökningsplikten uppfylls 

för att inte behöva ta ansvaret för upptäckta fel i framtiden. Köparen vill även vara säker på 

att försäljningspriset har tagit hänsyn till eventuella brister, risker och fastighetens framtida 

kostnader. Den tekniska undersökningen sker i stort sätt alltid i samband med överlåtelsen.  

 

Om okända brister uppkommer i samband med undersökningen bör eventuellt priset på 

fastigheten korrigeras. Därmed kommer undersökningens resultat påverka köpehandlingarna.  

Ejermark (2011) anser att en undersökning från köparens sida normalt handlar om att utifrån 

undersökningsplikten ta reda på vad fastigheten har för fel och risker, vilka följderna blir eller 

vilka åtgärder som krävs och hur höga kostnaderna blir under den kommande förvaltningen.  

Alla fel som upptäcks ska bedömas med hänsyn taget till vad som kan förväntas med tanke på 

fastighetens ålder, skick och pris. Brister som upptäcks vid en undersökning kan röra allt som 

i framtiden kommer påverka användningen av fastigheten negativt, som exempelvis risken för 

uppkomsten av framtida skador. Bristande egenskaper är kopplade till fastighetens ålder som i 

slutändan kommer att påverka ägarens brukande och ekonomi. 

 

Enligt Dahlin (2011) innebär en juridisk Due Diligence att innan ett fastighetsköp ta del av de 

befintliga handlingar eller övriga upplysningar som finns rörande det potentiella förvärvet. 

Handlingar som studeras kan vara nyttjanderätter, servitut eller någon form av belastning som 

berör fastigheten, som kan komma att bli avgörande för den kommande transaktionen. 

Fastighetens juridiska förhållanden kan i framtiden påverka ägandet av fastigheten både 

positivt och negativt, vilket köparen bör ha kännedom om innan fastigheten prissätts. 

 

2.3 Kalkylränta och avkastningskrav 
Kalkylräntan spelar en betydande roll vid beräkning av en investerings lönsamhet, och 

används för att göra inbetalningar vid olika tillfällen jämförbara (Wramsby & Österlund, 

2006). Arwidi och Yard (1986) menar att ett företags kalkylränta ska avspegla det lägsta 

avkastningskravet företaget har på investeringar, och Keeris och Langbroek (2009) anser att 

den framtida avkastningen ska överstiga investerarens lägsta avkastningskrav. Ägarnas 

avkastning är den avkastning ägarna får på sitt satsade kapital (Wramsby & Österlund, 2004). 

Företagets avkastningskrav är ägarnas och långivarnas avkastningskrav sammanvägt, vilket 

blir kalkylräntan (ibid.).  

 

Arwidi och Yard (1986) menar att då höga kalkylräntor förkommer i företag kan det finnas en 

vilja att åtstrama möjligheten att investera. Samtidigt menar Renck (1974) att många företag 

väljer en högre kalkylränta än nödvändigt för att undvika att investeringens lönsamhet 

övervärderas. Valet av en ovanligt hög kalkylränta motsvarar ofta inte kravet på 

minimiavkastning (Arwidi & Yard, 1986) och kan enligt Renck (1974) leda till att en 

investering som hade gett framtida vinster prioriteras bort då lönsamheten undervärderas. Att 

välja en högre kalkylränta än nödvändigt kan därför leda till att utvecklingen i företaget 

hämmas (Renck, 1974). 
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2.3.1 Att bestämma kalkylräntan 
Arwidi och Yard (1986) menar att fastställandet av kalkylräntan sker genom att försöka hitta 

den punkt inom verksamheten där utbud möter efterfrågan på investeringskapital, där en 

jämvikt uppstår mellan kapitalkostnader för investeringen och avkastningen den ger. Gällande 

kapitalbelåning förklarar Renck (1979) det som att utbudet på kapital kommer från aktörer på 

marknaden som har kapital som de själva inte vill förbruka och därför låter efterfrågande 

aktörer disponera över det. I verkligheten menar Renck (1979) att företagets kalkylränta inte 

bestäms enbart genom att se till in- och utlåning av kapital, utan beror på olika faktorer som 

begränsar tillgången på kapital. Företag måste ha någon form av säkerhet kopplad till de lån 

som tas, och kostnaden för att låna kapital påverkas av vad pengarna ska användas till (Renck, 

1979). Brealey et. al. (2011) menar att idag använder företag den interna kapitalkostnaden 

som ett riktmärke för var den riskjusterade kalkylräntan bör ligga vid nyinvestering.  

 

Arwidi och Yard (1986) förklarar att ju större variation en investerings betalningsströmmar 

har desto högre kommer kalkylräntan att bli. Riggs (1996) menar att för en del professionella 

investerare handlar beslutet om kalkylränta mindre om systematisk analys, och mer om en 

magkänsla. Samtidigt är det viktigt förstå värdet av att använda en systematisk och 

konsekvent metod för att härleda en lämplig kalkylränta, så att valet blir välmotiverat och 

försvarbart (Riggs, 1996). Arwidi och Yard (1986) anser att det i praktiken kan vara svårt att 

avgöra någonting som baseras på en uppskattning av framtiden, och att det därför kommer att 

finnas en osäkerhet med i beräkningarna.  

 

Inflationen påverkar kalkylräntan då prisförändringar kommer att innebära förändrad risk vid 

investeringar (Arwidi & Yard, 1986). Bejrum och Lundström (1996) förklarar att vid 

lönsamhetsberäkning används antingen en nominell eller en real kalkylränta. Den nominella 

kalkylräntan inkluderar inflationen och den reala kalkylräntan används i kalkyler utan 

inflation. Valet av nominell eller real kalkylränta påverkar inte kalkylens resultat, däremot 

måste investeraren vara konsekvent. Bejrum och Lundström (1996) menar även att den 

nominella kalkylräntan består av fyra komponenter; inflationskompensation, real avkastning, 

administrationsersättning till långivaren samt ett risktillägg. Mellan 70 till 90-talet framgick 

det i investeringsmanualer att allt färre företag valde att ta hänsyn till inflation vid 

investeringsberäkningar (Segelod, 1998). 

 

Riggs (1996) anser att det bästa underlaget en analytiker kan ha vid uppskattningen av 

kalkylränta är transaktionsdata, det vill säga aktuella uppgifter om investeringar på den 

marknad analytikern vill investera i. Det är dock både svårt att få tag på relevant data, då 

fastighetsaffärer sällan sker, och svårt att basera en framtida investering på tidigare uppgifter. 

 

2.4 Risk och avkastning  
Vid fastighetsinvesteringar är det viktigt att bedöma projektets avkastning och risk för att 

kunna bedöma investeringens resultat (Keeris & Langbroek, 2009). En högre risk gör 

generellt att ägarnas avkastningskrav ökar eftersom placeringen blir mer osäker (Wramsby & 

Österlund, 2004). Investeringars risk justeras i företags budgetar eftersom en mer riskfylld 

investering är mindre värdefull än en säker (Brealey et al., 2011) 

 

Då kalkylräntan fastställs i investeringskalkylen ska hänsyn till risker tas (Bejrum & 

Lundström, 1996). Enligt Wramsby och Österlund (2004) kan en riskjusterad kalkylränta 

sammansättas genom att addera en riskpremie till den riskfria räntan, och projekt med en hög 

risknivå får en högre riskpremie än projekt med en lägre risknivå. Det kan dock vara svårt att 

uppskatta storleken för denna riskpremie. 
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Keeris och Langbroek (2009) förklarar två olika sätt att studera förhållandet mellan 

avkastning och risk på. Antingen bör avkastningen öka samtidigt som risken hålls på en lägre 

nivå eller förblir oförändrad, eller så bör risken minskas samtidigt som avkastningsnivån hålls 

högre eller oförändrad i förhållande till risken.  

 

2.5 Icke finansiella risker 
2.5.1 Fastighetsspecifika risker 
Bejrum och Lundström (1996) anser att investeringens risk är förknippad med 

marknadsvärdesutvecklingen, hyresintäkter samt drift- och underhållskostnader. Riskfaktorer 

kan vara icke förutsedda variationer i fastighetspriser, driftnetto, olika förvaltningsåtaganden 

eller i bristande likviditet på fastighetsmarknaden (Lundström 1997 se Holmqvist 2002, s. 40). 

Kalkylräntans riskjustering är den svåraste bedömningen att göra vid fastighetsaffärer då 

kalkylräntan innefattar osäkra variabler i kassaflödet såsom hyror, utgifter och uppskattad 

inflation (Riggs, 1996). Wramsby och Österlund (2004) benämner osäkerheten i 

investeringens framtida betalningsströmmar som en riskfaktor i samband med bestämmandet 

av avkastningskravet. Antingen ska osäkerheten i betalningsströmmarna beaktas i samband 

med att in- och utbetalningar fastställs, eller då kalkylräntan bestäms, eftersom resultatet blir 

missvisande då samma riskfaktor vägs in i kalkylens beräkningar mer än en gång (ibid.).  

 

Keeris och Langbroek (2009) menar att hänsyn ska tas till såväl risk som avkastning då 

investeringen utvärderas i förebyggande syfte. Faktorer att bekta angående risk och 

avkastning är enligt Keeris och Langbroek (2009) volatiliteten, investeringens framtida 

potential samt vilka möjligheter som finns för att förbättra avkastningen eller risken. Även 

enligt Peltomäki (2007) ska volatilitetsrisker, som beskrivs som risker för priskänslighet, 

beaktas i samband med avkastningskravet. Northcott och Alkaraan (2006) belyser att den 

mest använda tekniken för att utvärdera risken i ett investeringsprojekt anses vara analyser av 

priskänslighet. Enligt Keeris och Landbroek (2009)  är informationen bristfällig angående hur 

bedömningen sker av de risker som används i samband med investeringar. 

 

2.5.2 Marknadsspecifika risker 
Enligt Keeris (2008) delas marknaden upp i olika delmarknader med skilda risker. 

Delmarknader kan ses som internationella, nationella, regionala samt lokala marknader. Vid 

fastighetsinvesteringar konstaterar Keeris (2008) att den lokala marknaden påverkar resultatet 

markant. Hur lokala marknader påverkar inställningen till investering kan vara genom 

infrastruktur samt miljömässiga aspekter, som även kan infinna sig på övriga delmarknader.  

Keeris (2008) menar också att marknaden delas in i geografiska områden som kan förknippas 

med olika risknivåer, vilka ska beaktas vid investeringar i fastigheter. Bejrum och Lundström 

(1996) nämner att beroende på vilket marknadsmässigt läge fastigheten har, påverkar 

omgivningen möjligheter för uthyrning, avkastning samt fastigheters priser. En osäkerhet för 

investeraren skapas även då marknadsförhållandena över tiden ändras och lägesfördelarna på 

så sätt förändras.  

 

2.6 Finansiella risker 

2.6.1 Räntekostnader och hävstångseffekt 
Renck (1974) menar att ett exempel på när företag tar en större risk är då de placerar kapital i 

stället för att låna ut det. Då företag finansierar en investering med lånat kapital måste den 

finansiella risken beaktas då det kan uppstå likviditetsproblem om kostnaden för räntor och 

amorteringar överstiger det inbetalade driftnettot (Bejrum & Lundström, 1996). Högre skulder 

innebär högre räntekostnader och för att investeringen ska anses vara lönsam och väljas 
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framför andra alternativ ska det finnas pengar kvar även efter räntekostnaderna är betalda 

(Pyhrr et al., 1989). En hög skuldsättningsgrad bidrar därmed till en högre risk (Bejrum & 

Lundström, 1996). Även Modgliani och Miller påstår att en ökad skuldsättningsgrad innebär 

en ökad risk, vilket även leder till att företagets avkastningskrav ökar till följd av att 

aktieägarna förväntar sig en högre avkastning (Brealey et al., 2011).  

 

Enligt Wramsby och Österlund (2004) kan företagets räntor ses som en risk. Med ränterisk 

menas att en marginell ränteökning kommer att leda till en räntebärande placerings 

värdeminskning, samtidigt som en ränteminskning i stället bidrar till en värdeökning (ibid.). 

Oavsett om ägarnas vinst ökar eller minskar till följd av företagets investering med lånade 

pengar måste företaget betala sina räntekostnader (Brealey et al., 2011). Om vinsten sjunker 

då företaget lånat höga summor pengar kan möjligheten att betala tillbaka skulderna 

försämras och företaget kan därmed gå miste om de lånefinansierade investeringarna (ibid.).  

På företag med en hög skuldsättningsgrad skapas en finansiell hävstångseffekt, vilket i 

slutändan innebär att aktieägarnas avkastning under goda tider ökar och minskar under sämre 

tider (Brealey et al., 2011). Pyhrr et al. (1989) beskriver att då avkastningen på totalt kapital 

överstiger räntekostnaderna blir resultatet en positiv hävstångseffekt eftersom avkastningen på 

eget kapital blir större än avkastningen på totalt kapital. Det är dock viktigt enligt Phyrr et al. 

(1989) att komma ihåg att relationen mellan avkastningen på totalt kapital, räntekostnader och 

avkastningen på eget kapital kan ändras under investeringens innehavstid på grund av 

förändrade lån, räntor, inkomster och rörelsekostnader. En positiv hävstång ett år kan därför 

bli negativ ett annat år. 

 

Fastigheter med en årlig värdeökning innebär en särskild typ av finansiell hävstång som ökar 

investerarens avkastning på eget kapital. En fastighet som är belånad till 90 % men som ökar i 

värde med 5 % årligen innebär nämligen en avkastning på eget kapital på 50 % (Pyhrr et al., 

1989). 

 

Wramsby och Österlund (2004) menar att derivatinstrument kan användas för att minska 

företagets ränterisker, och instrumentet härleds ur ett underliggande värdepapper. Ett exempel 

på derivatinstrument är terminskontrakt som upprättas som ett avtal mellan två parter som 

säger att då räntepapper ska köpas eller säljas i framtiden, ska priset sättas till en bestämd 

ränta. Ett företag kan använda sig av terminer för att räntesäkra sin upplåningskostnad eller 

för att minska osäkerheten på värdet av en marknadsportfölj. 

 

Enligt Wramsby och Österlund (2004) kan ett företag också använda sig av ränteswap för att 

exempelvis minska risken för framtida räntehöjningar. Ränteswap ett avtal mellan två parter 

som innebär att dessa byter ränteflöden med varandra. Då ett företag vill undvika framtida 

räntehöjningar kan ett utbyte mot rörliga till fasta räntor ske (ibid.). Ett annat sätt att styra den 

finansiella risken på, är att ta lån med olika löptider eller amorteringar (Lundström 1997 se 

Holmqvist 2002, s. 39). 

 

2.7 WACC, Modgliani Miller och skatteskölden 

Ett företags kapitalkostnad består av verksamhetens samlade risk tillsammans med den 

specifika risken för den aktuella investeringen (Arwidi & Yard, 1986). Det är därför korrekt 

att använda företagets kapitalkostnad som kalkylränta vid investeringar med samma risk som 

övriga delar av företaget, eftersom det avspeglar alternativkostnaden för att investera i 

företagets tillgångar (Brealey et al., 2011). Är risken för investeringen högre än risken i övriga 

delar av bolaget innebär det att alternativkostnaden blir högre än kapitalkostnaden, och för 

mindre riskfyllda projekt blir alternativkostnaden mindre. Varje projekt bör utvärderas utifrån 
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sin egen alternativkostnad eftersom det inte är lämpligt att använda företagets kapitalkostnad 

som kalkylränta då investeringen innebär en högre eller mindre risk jämfört med existerande 

delar av företaget. 

 

Brealey et al. (2011) beskriver hur företagets kapitalkostnad kan uppskattas som en viktad 

genomsnittlig kapitalkostnad (WACC, weighted average capital cost). Den viktade 

genomsnittliga kapitalkostnaden är den genomsnittliga avkastning en investerare kräver i 

företagets eget kapital och skulder. Har bolaget inga utestående skulder är kostnaden för eget 

kapital den förväntade avkastning investerare har på företagets aktier. För att beräkna 

företagets viktade genomsnittliga kapitalkostnad efter skatt används företagets räntekostnad, 

kostnad för eget kapital, marginalskatt, skuldsättningsgrad och soliditet. Resultatet kan sedan 

användas för att värdera investeringar med genomsnittlig risk. Beräkningen blir en 

nuvärdesberäkning där ett resultat över 0 betyder att investeringen kan accepteras. Kostnaden 

för att låna pengar ökar i takt med att skuldsättningsgraden ökar. Däremot blir företaget 

mindre känsligt för ytterligare belåning, ju mer belånat det blir. 

 

Brealey et al. (2011) förklarar att ett företags kapitalstuktur, det vill säga uppdelningen mellan 

skulder och eget kapital, påverkar företagets marknadsvärde. Wramsby och Österlund (2004) 

anser att ett företags värde kommer att maximeras då den genomsnittliga kapitalkostnaden 

inom företaget minimeras. Brealey et al. (2011) belyser att även om ett belånat företag kan 

anses vara mer riskfyllt att investera i än ett obelånat, menar Modgliani och Miller att det är 

lika lönsamt att investera i ett obelånat företags tillgångar som i ett belånat företags skulder 

och tillgångar, eftersom avkastningen i slutänden blir densamma.  

 

Enligt Wramsby och Österlund (2004) menar Modgliani och Miller att ett företags värde blir 

lika högt i ett belånat företag som i ett obelånat företag då hänsyn inte tas till bolagsskatt, med 

exempelvis förutsatt att kostnaden för att låna pengar är densamma mellan företag, alltså till 

en riskfri ränta. Brealey et al. (2011) anser att om räntan på samtliga pengar som lånas och 

lånas ut skulle vara riskfri skulle en investerare inte behöva tänka på var pengarna för att 

finansiera investeringen kom ifrån, men att så är inte fallet i verkligheten. Ju högre belåningen 

inom företaget är, desto högre blir risken. Det finns även en risk vid upplåning eftersom en 

förutsättning för att lån ska kunna betalas tillbaka är att den tillgång som krävde att lånet togs 

genererar mer pengar än kostnaden för lånet. 

 

Brealey et al. (2011) menar att i verkligheten går det inte att anta att företagets värde är 

konstant, oavsett om företaget är belånat eller inte, på grund av att hänsyn bör tas till hur 

skatten påverkar kapitalmarknaden. Brealey et al. (2011) förklarar det på så sätt att den ränta 

ett företag betalar för sina skulder är avdragsgill mot den skatt företaget betalar, vilket skapar 

en så kallad skattesköld för belånade företag. Storleken på skatteskölden är beroende av 

bolagsskattens nivå och av att företaget kan betala sina räntekostnader. Skatteskölden ökar 

företagets värde med skattesatsen x räntekostnader. De insparade medel företaget får tack 

vare skatteskölden nuvärdeberäknas och adderas till företagets värde efter skatt, vilket ger ett 

ökat värde jämfört med om företaget skulle vara obelånat (ibid.). Wramsby och Österlund 

(2004) menar såsom Modgliani och Miller att då ett företag tar hänsyn till skatt kommer 

företagets värde att öka med den andel av externt kapital som företaget finansierar sina 

investeringar med.  

 

Med antagandet om att företag påverkas av sin belåningsgrad, minskar även den viktade 

genomsnittliga kapitalkostnaden i takt med att företaget hittar den kapitalstruktur som ger det 

högsta värdet på företaget, den optimala kapitalstrukturen. Den viktade genomsnittliga 
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kapitalkostnaden är den förväntade avkastningen på marknadsvärdet på företagets samtliga 

värdepapper. Allting som ökar företagets värde minskar i så fall den viktade genomsnittliga 

kapitalkostnaden, allt annat lika (Brealey et al. (2011). 

 

2.8 Portföljteori 
Enligt Brealey et al. (2011) kan risker antingen vara specifika eller associeras med variationer 

på marknaden. Investerare kan minska den specifika risken inom företaget genom att sprida 

sina risker i en väldiversifierad portfölj (ibid.). De specifika riskerna beror enligt Keeris 

(2008) på valen av tillgångar och varje investering har istället en egen individuell nivå av risk. 

Brealey et al. (2011) menar att den totala risken som återstår i en fullt diversifierad portfölj är 

marknadsrisken, eftersom det är omöjligt för investeraren att totalt diversifiera bort de risker 

som är kopplade till marknaden och kan enligt Keeris (2008) därför inte påverkas av 

investeraren. Enligt Keeris (2008) kan riskerna kopplade till marknaden ses som en konstant 

faktor vid ett givet tillfälle, vilket innebär att riskerna är lika för alla investerare på samma 

marknad.  

 

Brealey et al. (2011) menar att hur stora de återstående riskerna är som en tillgång bidrar med 

i en totalt diversifierad portfölj, beror på hur känslig en tillgång är för förändringar på 

marknaden. Tillgångens känslighet för förändringar på marknaden mäts i ett så kallat beta-

värde. Även om marknadsrisken inte kan undvikas, går det att diversifiera portföljen 

fullständigt, genom att sprida ut marknadsrisken tills betavärdet för marknadsportföljen är 1. 

Vid en enskild investering bör inte hänsyn tas till risker, istället ska investeraren ta hänsyn till 

hur en investering kan påverka företagets risker inom portföljen (ibid.). Wramsby och 

Österlund (2004) menar att genom att köpa två olika tillgångar minskar den totala risken om 

tillgångarna inte är perfekt korrelerade. Med korrelation menas samvariation mellan två 

aktiers avkastning. 

 

2.9 Analys av investeringsobjektet  

2.9.1 Fastighetsmarknadsanalys 

För att utvärdera marknaden inför en investering kan en fastighetsmarknadsanalys användas, 

som erhåller underlag inför en värdering och sätter en fastighet i relation till övriga likvärdiga 

fastigheter på marknaden (Persson, 2011). Fastighetsmarknadsanalysen ger information om 

exempelvis den aktuella marknadens hyror, vakanser och kostnader för drift och underhåll, 

och uppgifter om vad likvärdiga fastigheter kostat och deras direktavkastning. En 

marknadsanalys som ska användas vid värdering ska ställa det aktuella objektet i relation till 

övriga likvärdiga fastigheter, och uppskatta om de rådande marknadsmässiga 

förutsättningarna kan antas vara korrekta för objektet. Vid en jämförelse med 

marknadsanalysen som underlag måste informationen anpassas utefter värderingsobjektet, och 

justeringar måste göras utefter bland annat objektets läge och fysiska förutsättningar. 

 

2.9.2 Fastighetsanalys 
Vid en värdering av en fastighet krävs att fastighetens egenskaper och förutsättningar är 

korrekt bedömda. För att fastställa en fastighets kvaliteter inför en eventuell investering görs 

oftast en besiktning som en del av en trovärdig värdering av objektet och för att ge 

exempelvis långivare betydelsefull information. Vid en fastighetsanalys inför en investering 

är det vanligt att jämföra värderingsobjektet med antingen tidigare objekt eller med insamlade 

uppgifter. Då det är svårt att få fram exakta jämförelsedata att använda vid en värdering 

kommer värderarens tidigare erfarenheter av fastigheter och marknaden väl till användning. I 

fall då ytterligare kompetens behövs på grund av fastighetens komplexitet eller storleken på 
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investeringen, kan tekniska specialister kopplas in vid värderingen. Även då en teknisk 

besiktning av investeringsobjektet alltid borde ske har schabloniserade metoder i allt större 

utsträckning börjat användas (Persson, 2011).   

 

2.9.3 Ortsanalys 
Persson (2011) beskriver att ortsanalyser kan göras för att bedöma den potentiella 

utvecklingen i en ort eller i en region, och ska visa vilken framtida utveckling som kan 

förväntas på orten baserat på hur de geografiska och ekonomiska förutsättningarna ser ut. Vid 

en värdering av en fastighet används ortsanalysen för att kunna bedöma värdefaktorer 

kopplade till orten, vilka måste justeras beroende på vilka egenskaper fastigheten som ska 

värderas har. Olika fastighetstyper, och olika fastigheter på orten, kommer nämligen att 

påverkas olika mycket och på olika sätt av de förutsättningar som finns på marknaden.  

 

En ortsanalys kan genomföras för att se hur exempelvis sysselsättning, arbetslöshet, ekonomi 

och geografiskt läge påverkar en orts potential. Annat som undersöks är bland annat 

kommunikationsmöjligheter och infrastruktur, då det påverkar ortens utvecklingsmöjligheter, 

befolkningens storlek och förändring samt utbildningsnivån. Genom att göra undersökningen 

kan antaganden göras om hur framtidens hyresnivåer och vakanser kan komma att se ut 

(Persson, 2011).   

 

2.10 Ortprismetoden 

Persson (2011) menar att vid marknadsvärdesbedömningar av fastigheter kan ortprismetoder 

användas, som utgör prognoser för sannolika priser vid eventuella försäljningar. Med hjälp av 

ortprismetoden kan en fastighets värde analyseras genom att titta på tidigare förvärv av vad 

som anses vara jämförbara och liknande fastigheter. 

 

Enligt Persson (2011) är ett sätt att använda ortprismetoder på att bestämma fastighetens 

direktavkastning, som kan användas för att beräkna marknadsvärdet. Direktavkastningen 

baseras på normaliserade bedömningar av ett framräknat driftnetto som sätts i förhållande till 

ett betalt pris uttryckt i procent. Persson (2011) menar även att direktavkastningen är en 

kalkylränta justerad av avkastnings- och värdeförändringar. 

 

2.11 Investeringskalkylering  
Den vanligaste utgångspunkten vid beslut om huruvida investeringar ska göras eller inte är 

investeringskalkylering (Wramsby & Österlund, 2006). Genom investeringskalkylering kan 

jämförelser mellan olika investeringsalternativ göras och det mest lönsamma alternativet kan 

väljas (Renck, 1974). Användandet av investeringskalkyler kan främja företags förmåga att 

fatta genomtänkta beslut där konsekvenserna är analyserade, och förhindra att konflikter 

uppstår på grund av olika åsikter om hur investeringar ska ske (Wramsby & Österlund, 2006).  

Sverige har gått mer och mer mot en internationell standard vid investeringskalkylering, vilket 

innebär idén om att beräkna ett diskonterat kassaflöde (Segelod, 1998). Renck (1974) menar 

att vi genom diskontering, omräkning av pengars värde med hjälp av omräkningsfaktorer, kan 

få ett värde vid en given tidpunkt även då inbetalningarna kommer att ske vid olika 

tidpunkter. Storleken av omräkningsfaktorerna bestäms med utgångspunkten att pengar idag 

är värda mer än pengar imorgon (ibid.). Att beräkna ett diskonterat kassaflöde är den mest 

använda och pålitliga metoden vid beräkning av en fastighetsinvesterings lönsamhet under 

innehavsperioden (Riggs, 1996).  
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2.11.1 Att välja värden till investeringskalkylen 

Hur verklighetsförankrad en kalkyl blir i slutändan beror på hur väl de framtida utfallen 

stämmer överrens med de uppskattade värden investeraren valt att använda vid sin 

lönsamhetsberäkning. Investeraren måste således kontrollera hur dessa värden är framtagna 

och hur de prognostiserats för att kunna skapa en verklighetstrogen kalkyl. Vid en investering 

i en fastighet måste investeraren exempelvis se till vilken marknadsnivå nuvarande hyror är på 

för att kunna skapa sig en uppfattning om vad starthyrorna bör ligga på. Det är även viktigt att 

ta reda på om det finns utrymme för hyreshöjningar samt hur utvecklingen av hyran har sett ut 

under de senaste fem åren. Det kan även vara klokt att beakta eventuella hyresförluster på 

grund av icke betalda hyror, men även hur höga omflyttningsfrekvenserna är inom det 

specifika området. Liknande typer av analyser bör göras av drift- och underhållskostnader. 

Här bör även framtagande göras gällande vilken konjunkturcykel fastighets-, kapital-, hyres- 

och entreprenörsmarknaderna befinner sig på, eftersom detta har ett betydligt avgörande för 

ingångsvärdena (Lundström 1997 se Holmqvist 2002, s. 37). 

 

2.11.2 Livscyklar vid investeringsbeslut 

En investerings livslängd kan delas upp i olika livscyklar. Vid investeringsbeslut finns tre 

primära livscyklar att beakta; investerarens, fastighetens samt ägarens livscykel. Investerarens 

livscykel handlar om vilken avkastning och risk investeraren är beredd att ta under en specifik 

tid kopplat till vart han eller hon befinner sig i sin livscykel (Pyhrr, Cooper, Wofford, Kapplin 

& Lapides, 1989). 

 

Fastighetens livscykel omfattar enligt Pyhrr et al. (1989) perioder från investeringsidén till 

nedläggning av projektet som sker i slutet av den ekonomiska livslängden. Då en befintlig 

byggnad befinner sig i början av sin livscykel är riskerna kopplat till byggnadens tidsperiod 

väldigt höga, på grund av osäkerheten av garanterad avkastning. Efter ett antal år kan en 

fullständig eliminering av riskerna ske, vilket grundar sig i att hyrorna har gett höga intäkter. 

Höga hyror kan tas ut på marknaden på grund av att projektet är nytt och eftertraktat. Pyhrr et 

al. (1989) menar även att ett byggnadsprojekt efter en längre period återigen får en ökad risk i 

och med att byggnaden börjar närma sig slutet av sin ekonomiska livscykel. Under denna 

period börjar byggnaden bli beroende av renovering, vilket gör att investeraren inte kan tjäna 

lika mycket på hyresintäkter som begränsas på grund av konkurrens (ibid.). 

 

Realt sett minskar hyresinbetalningarna successivt på grund av att hyresgästers betalningsvilja 

minskar i takt med att fastigheten föråldras. Utbetalningarna för drift- och underhåll kommer 

samtidigt att stiga på grund av slitage och föråldrande, vilket bör tas hänsyn till vid 

investeringskalkylering (Lundström 1997 se Holmqvist 2002, s. 39). 

 

Ägarens livscykel syftar enligt Pyhrr et al. (1989) till den period en grupp eller person äger en 

fastighet under. Ägarens tidsperiod varieras beroende på hur snabbt han eller hon kan skapa 

lönsamhet. Här kommer livslängden in som i bemärkelsen kopplas till diskonterade 

kassaflödesmetoder vid analyser av fastighetsinvesteringar. Investeringens livslängd fastställs 

i kalkylen med hänsyn till ägarens livscykel. 

 

2.11.3 Restvärdet 
Vid investeringskalkylering av fastigheter krävs att ett restvärde fastställs vid slutet av 

kalkylperioden. Med längre kalkylperioder och en högre kalkylränta får restvärde en mindre 

betydelse, men med perioder upp till 10 år får restvärdet en stor betydande roll för 

kalkylresultatet. En kassaflödeskalkyl byggs upp efter en nusummeberäkning av driftnetton 
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under en kalkylperiod på vanligtvis 5-10 år, samt en beräkning av restvärdets nuvärde vid 

slutet av kalkylperioden (Persson, 2011).  

 

2.12 Metoder vid investeringskalkylering 
2.12.1 Nuvärdemetoden 
Nuvärdemetoden tar hänsyn till pengars värde över tiden genom att beräkna samtliga in- och 

utbetalningsströmmar en investering för med sig under sin livslängd samt restvärdet vid 

kalkylperiodens slut, diskonterat med räntans inverkan. För att kunna göra beräkningar med 

hjälp av metoden krävs ett detaljerat underlag som kan anses vara svårt att ta fram. Då det är 

möjligt att ta fram framtida uppskattningar till ett underlag ger metoden dock ett tydligt 

resultat presenterat i pengar. Då hänsyn tas till verksamheters kalkylränta kommer värdet på 

investeringen att falla i takt med att kalkylräntan stiger (Wramsby & Österlund, 2006). 

  

Figur 1. Egen modell över 

nuvärdesberäkning.  

Modellen visar hur ett 

förväntat framtida 

kassaflöde samt restvärdet 

nuvärdeberäknas till det år 

då grundinvesteringen görs. 

Det diskonterade 

kassaflödet ger ett värde 

vid år 0.   

 

 

 

2.12.2 Internräntemetoden 
Genom beräkningar med internräntemetoden tas den ränta fram som ger investeringen ett 

nuvärde på 0. Ger beräkningen ett resultat på en högre ränta än företagets kalkylränta innebär 

det att investeringen är lönsam. Med en högre ränta för investeringen förräntas nämligen 

pengarna på ett mer effektivt sätt i själva investeringen än om den inte skett. Likt 

nuvärdemetoden är en nackdel med internräntemetoden det tidskrävande arbetet med att ta 

fram ett underlag för beräkningen. Det kan även finnas mer än en internränta inom 

verksamheten vilket försvårar bedömningen. Att använda metoden för att jämföra olika 

investeringsalternativ är inte heller att rekommendera då en rättvis bedömning inte sker 

(Wramsby & Österlund, 2006).  

 

2.13 Investeringsuppföljning  
Uppföljning av investeringen görs för att företaget ska kunna få kontroll över investeringen 

och samtidigt skaffa sig kunskap inför framtiden. Uppföljningen är relevant för de som har 

någonting att lära av investeringen, det vill säga de som arbetar med det eller de som föreslog 

investeringen (Segelod, 1998).  

 

Enligt Northcott och Alkaraan (2006) saknas verktyg att använda för analys av tidigare 

investeringar. Dock kan tidigare förvaltningskontroller vara lämpliga att använda för att få 

strategisk vägledning vid beslutfattandet av investeringar. Kontroller av tidigare investeringar 

skapar förutsättningar för att ta fram värden för framtida investeringar och bestämmer vilka 

kriterier som kommer utvärderas och väljas.  
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2.14 Sammanfattning teoretisk referensram 

I investeringsprocessen kan företag med fördel arbeta utifrån Due Diligence för att reducera 

risken för att felaktigheter sker i samband med fastighetsförvärv (Harvey och Lusch, 1998). 

Due Diligence innebär att olika undersökningar görs i investeringsprocessen, och då främst 

tekniska undersökningar vid fastighetsförvärv (Persson, 2011). På så sätt samlas information 

om fastigheten inför förvaltningen och priset kan justeras då okända fel och brister 

uppkommer (ibid.) 

 

Kalkylräntan är av betydelse vid lönsamhetsberäkningen av ett potentiellt nyförvärv, och 

kalkylräntan ska avspegla företagets lägsta avkastningskrav på investeringar (Arwidi & Yard, 

1986). Företagets avkastningskrav innefattar ägarnas avkastningskrav, vilket i sin tur påverkas 

av risk där en högre risk ger ett högre avkastningskrav och vice versa (Wramsby & Österlund, 

2002). Risker att ta hänsyn till vid investeringar och vid fastställandet av kalkylräntan kan 

vara drift- och underhållskostnader (Bejrum och Lundström, 1996), investeringens 

betalningsströmmar (Wramsby och Österlund, 2004) och investeringens priskänslighet 

(Keeris och Langbroek, 2009). Även finansiella risker påverkar investeringen, såsom 

företagets skuldsättningsgrad (Bejrum & Lundström, 1996), kapitalkostnad och skatter 

(Brealey et al., 2011). Samtliga investeringar inom ett företag bildar en portfölj som vid full 

diversifiering innebär samma risk som marknadsrisken (Brealey et al., 2011). På marknaden 

finns i sin tur olika risker på olika geografiska områden (Keeris, 2008). 

 

Vid analys av ett investeringsobjekt ger fastighetsmarknadsanalysen information om bland 

annat vakanser och driftkostnader, fastighetsanalysen fastställer objektets kvaliteter och 

ortsanalysen undersöker hur den aktuella ortens framtida förutsättningar kan komma att se ut 

(Persson, 2011). För att bestämma värdet på en fastighet kan ortsprismetoden användas där 

fastighetens värde analyseras genom att titta på tidigare förvärv av jämförbara fastigheter på 

en specifik marknad (Persson, 2011). 

 

Under lång tid har investeringskalkyler använts inom företag som hjälp för att välja det mest 

lönsamma investeringsalternativet (Renck, 1974). Att beräkna ett diskonterat kassaflöde är 

den mest pålitliga metoden för att beräkna en investerings lönsamhet under innehavsperioden 

(Riggs, 1996), och nuvärdemetoden och internräntemetoden kan hjälpa investerare att bedöma 

huruvida en investering bör genomföras eller ej (Wramsby & Österlund, 2006). Det är viktigt 

att vara noggrann vid valet av värden till investeringskalkylen för att få en verklighetstrogen 

kalkyl (Lundström 1997 se Holmqvist 2002, s. 37). Med hjälp av investeringsuppföljning kan 

investerare skapa kontroll över investeringar och samla kunskap inför framtiden (Segelod, 

1998).  
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Investeringsprocessen vid nyförvärv av fastigheter: 

1. Bestäm 
investerings-

strategi  

2. 
Analysera 

investering
s-objektets 

risk och 
avkastning  

3. 
Analysera 

finansi-
erings-

alternativ 

4. Förhandla 
grund-

läggande 
termer med 
säljaren och 
fundera över 

skatten 

5. Gör 
undersökningar 

om 
genomförbarhet 

6. Utför 
diskonterade 
kassaflöden 

2.14.1 Sammanfattning av investeringsprocessen                       
För att tydligare presentera investeringsprocessen inför ett nyförvärv av en fastighet har vi 

sammanställt en modell med efterföljande beskrivning av de olika stegen i processen.   

Figur 2. Sammanfattad modell över investeringsprocessen (egen modell) 

 

1. Bestäm investeringsstrategi (Phyrr et al., 1989). Due Diligence hjälper företag att se 

om en strategisk passform finns mellan ett potentiellt förvärv och företaget (Harvey & 

Lusch, 1998).  

2. Analysera investeringsobjektets risker och möjliga avkastning (Phyrr et al., 1989). Vid 

fastighetsinvesteringar är det viktigt för att kunna bedöma investeringens resultat 

(Keeris & Langbroek, 2009). Kalkylräntan består av den reala avkastningen och ett 

risktillägg, tillsammans med räntekostnader och inflation (Bejrum & Lundström, 

1996).   

3. Analysera finansieringsalternativ (Phyrr et al., 1989). Räntekostnader innebär en risk 

och uppstår vid finansieringsbelåning (Wramsby & Österlund 2004). Samtidigt får 

företag med en hög skuldsättningsgrad en finansiell hävstångseffekt, vilket i slutändan 

innebär att aktieägarnas avkastning under goda tider ökar och minskar under sämre 

tider (Brealey et al., 2011) Fastigheter med en årlig värdeökning innebär dessutom en 

särskild typ av finansiell hävstång som ökar investerarens avkastning på eget kapital 

(Phyrr et al., 1989). 

4. Förhandla grundläggande termer med säljaren och fundera över skatten (Phyrr et al., 

1989). En skattesköld ökar värdet på företaget då bolagsskatten är avdragsgill mot 

räntekostnader (Brealey et al., 2011).  

5. Gör detaljerade undersökningar om genomförbarhet, såsom marknadsanalyser (Phyrr 

et al., 1989). Fastighetsmarknadsanalysen ger information om bland annat vakanser 

och driftkostnader, fastighetsanalysen fastställer objektets kvaliteter och ortsanalysen 

undersöker hur den aktuella ortens framtida förutsättningar kan komma att se ut 

(Persson, 2011). 

6. Utför diskonterade kassaflöden (Phyrr et al., 1989). Att beräkna ett diskonterat 

kassaflöde är den mest använda och pålitliga metoden vid beräkning av en 

fastighetsinvesterings lönsamhet under innehavsperioden (Riggs, 1996). Investeraren 

måste kontrollera hur de värden som används i kalkylen är framtagna och hur de 

prognostiserats för att kunna skapa en verklighetstrogen kalkyl (Lundström 1997 se 

Holmqvist 2002, s. 37).  
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3. Metod 
I detta avsnitt kommer vi att beskriva den metod vi använt oss av under uppsatsprocessen. Vi 

kommer presentera vårt tillvägagångssätt för att finna litteratur, välja företag och 

intervjupersoner och slutligen själva kritisera de val som gjorts. 

 

3.1 Val av metod 
Vi har arbetat utifrån vad Jacobsen (2002) kallar en kvalitativ ansats, då vi undersökt ett fåtal 

aktörer. Utifrån vår problemformulering ansåg vi en kvalitativ ansats vara det mest passande, 

eftersom vi ville skapa en närhet till ämnet och avsåg undersöka en process och beskriva ett 

tillvägagångssätt inom företag.  

 

För att samla in data till vår undersökning och för att skapa förståelse för det valda området 

utgick vi från ett deduktivt tillvägagångssätt. En deduktiv strategi innefattar att vi utifrån 

tidigare teorier och redan utförda empiriska undersökningar skapar oss förväntningar om hur 

verkligheten ser ut, och därefter sammanför det med vår insamlade empiri (Jacobsen, 2002). 

Jacobsen (2002) gör oss medvetna om att vid en deduktiv datasamling finns risken att delar av 

den viktigaste informationen förbises, då vi i ett tidigt skede begränsar användningen av 

relevanta teorier. Vi ansåg dock att vi genom att använda en deduktiv metod på ett enklare sätt 

skulle finna en relevant grund för vår intervjuguide, och valde därför att initialt arbeta 

deduktivt. Efter att ha genomfört intervjuerna kompletterade vi vår teoretiska referensram 

med ytterligare information och en förklarande modell om kassaflödesberäkning. Våra avsnitt 

om Due Diligence och om finansiella risker tillkom även efter att intervjuerna var 

genomförda, och vårt tillvägagångssätt har därför även varit induktivt. En kombination mellan 

ett deduktivt och ett induktivt tillvägagångssätt beskriver Jacobsen (2002) som abduktivt.  

 

Vi valde att genomföra intervjuer för att samla in empirisk data. En intervju möjliggör för oss 

att se på saker ur en annan persons perspektiv och minskar risken att missförstånd uppstår, 

men antalet intervjupersoner begränsas då det är tidskrävande (Björndal, 2005). Vi ville lägga 

mer tid på ett fåtal intervjupersoner och ansåg därför att intervjuer var den mest relevanta 

metoden att använda. 

 

För att komplettera de utförda intervjuerna med mer specifik finansiell information valde vi 

att granska Vasakronans och Heimstadens senaste årsredovisningar. Jacobsen (2002) 

beskriver en dokumentundersökning som en kvalitativ metod att använda, som berättar 

sanningen fast med en viss justering. Eftersom vi inte har någon kontroll över den information 

som finns i sekundärdata, och då informationen är begränsad, finns en risk med denna typ av 

data (ibid.). Vi tror dock att den information vi hämtat från årsredovisningar är korrekt, och 

valde därför att använda metoden för att komplettera vårt tidigare inhämtade material.  

 

3.1.1 Analysmetod 

För att analysera den information vi samlat in försökte vi hitta intressanta delar att presentera 

ur det empiriska materialet då vi förstod att mycket av det vi undersökt stämt överrens med 

vår teoretiska referensram. Vi ville belysa olikheter och likheter mellan Vasakronan och 

Heimstaden kopplat till vår teoretiska referensram, för att lyfta fram de intressanta aspekter vi 

funnit. Jacobsen (2002) menar att vi måste på så sätt sållar för att kunna ge en överskådlig 

blick av resultatet och för att på ett tydligt sätt förmedla vad vi iakttagit.  

 

Enligt Mattsson och Örtenblad (2008) ska teorin i analysen användas för att kunna säga 

någonting om det empiriska materialet, och vi sammanställde en analysmodell för att på ett 
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enkelt sätt kunna gruppera undersökningens olika delar och jämföra vilka resultat vi fått från 

teorin och empirin.  

 

3.2 Informationssökning 
För att finna relevant teori har vi använt oss av litteratursökning på biblioteket på högskolan i 

Halmstad, där vi tagit del av flertalet böcker om investeringskalkylering och värdering av 

fastigheter. Vi har även sökt efter vetenskapliga artiklar i Högskolans databaser, och då främst 

i ABI/INFORM Global, Emerald och Google Scholar. Vi har sökt artiklar som författare av 

böcker vi läst refererat till, men även gjort egna sökningar med de återkommande sökorden:  

• ”real estate” 

• ”real estate+risks”   

• ”discount rate” 

•  ”real estate+investments”   

• ”investments+market” 

• ”cost of capital” 

•  ”present value” 

• ”return and risk+investments”  

• ”volatility+risk” 

 

De fakta vi själva har sökt efter i litteratur och i vetenskapliga artiklar benämns enligt 

Jacobsen (2002) som sekundärdata, eftersom informationen från grunden inte skrivits eller 

samlats in av oss själva. Ett problem med sekundärdata menar Jacobsen (2002) är att de olika 

källornas tillförlitlighet kan variera. Vidare anser Jacobsen (2002) att ju längre vi kommer 

från förstahandskällan ju fler tolkningar har gjorts av innehållet, vilket kan påverka datans 

tillförlitlighet. Att fler tolkningar av källan gör informationen mindre tillförlitlig är något vi 

tagit hänsyn till genom att i så stor utsträckning som möjligt gå tillbaka till förstahandskällan 

vid vår informationsundersökning. Jacobsen (2002) menar att både förstahandskällor och 

andrahandskällor används då det finns intresse av att se hur olika händelser tolkats av olika 

författare. 

 

En del författare till de böcker vi använt oss av har refererat till litteratur vi inte fått tag på, 

och i de fall har vi refererat till primärkällor som vi inte har läst själva.  

 

Efter vi utfört våra intervjuer kompletterade vi avsnittet om ”Due Diligence”, eftersom vi 

ansåg det vara relevant för vårt arbete, då båda företagen använde sig av en Due Diligence-

process. Informationen samlades in genom att vi sökte efter ”Due Diligence” i databasen 

ABI/INFORM och i kurslitteratur på biblioteket. Vi fann även ny litteratur för att komplettera 

avsnittet om finansiella risker, och då främst ”Hävstångsformeln”, ”WACC”, ”Modgliani 

Miller” och ”Skattesköld”.   

 

3.3 Operationalisering 

Innan vi utformade intervjuunderlaget kategoriserade vi det vi ämnade undersöka utifrån vår 

insamlade teori. De huvudsakliga områdena vi ville ställa frågor kring var: 

investeringskalkylering, avkastning, risker och kalkylränta, då vi ansåg att dessa områden 

utgjorde stora delar av arbetet kring investeringar i fastigheter. Vi var tvungna att begränsa 

vår empiriska undersökning något eftersom det inte skulle vara genomförbart att djupdyka 

inom varje område, och försökte i stället skapa en övergripande bild kring investeringsarbetet. 
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3.4 Val av företag 
För att kunna genomföra undersökningen och besvara vår frågeställning ville vi granska hur 

fastighetsbolag arbetar vid nyförvärv av fastigheter. I urvalet av företag att kontakta valde vi 

att begränsa sökningen till större fastighetsbolag, då vår förväntning var att det skulle 

underlätta insamlingen av den information vi sökte. Vi ville även att företaget skulle vara vad 

Jacobsen (2002) kallar det typiska, det vill säga ett företag som kan anses vara representativt 

för andra aktörer på marknaden.  

 

Genom att söka på internet efter företag som arbetar med investeringar i fastigheter i 

Malmöområdet insåg vi snart att Vasakronan är en stor aktör som arbetar med investering och 

förvaltning av kommersiella fastigheter. Vi kontaktade företaget och fick tag på en person 

som var villig att ställa upp på en intervju på kontoret i Malmö. Via personliga kontakter fick 

vi tips om att även tala med en analytiker på Heimstaden i Malmö. När vi läst på om företaget 

insåg vi att det skulle bli ett bra kompletterande företag att intervjua, då det är ett av de större 

fastighetsbolagen i Malmöregionen som till störst del investerar i och förvaltar bostadshus.  

 

3.3.1 Begränsning vid val av företag 
Vi valde att begränsa vår undersökning till fastighetsmarknaden i Malmö. Vi ansåg att staden 

var tillräckligt stor för att göra undersökningen intressant och relevant, och Malmö var även 

geografiskt möjligt för oss att undersöka. Vi avgränsade undersökningen ytterligare genom att 

undersöka två större aktörer på den valda marknaden som vi anser vara likvärdiga och 

jämförbara med övriga aktörer. 

 

3.3.2 Urval 
Vid kontakten med de olika företagen var vår avsikt att intervjua en person inom varje företag 

då vi inte ansåg oss behöva intervjua ett flertal personer inom samma verksamhet. Jacobsen 

(2002) menar att urvalet av individer till en öppen intervju ska begränsas till ett fåtal 

intervjupersoner då målet i en kvalitativ undersökning är att hitta det unika och speciella inom 

ett fenomen. Eftersom vår frågeställning ändrades något mellan tiden för kontaktskapande 

med företagen och tiden för intervju, tillkom en intervjuperson på Vasakronan. Vår tidigare 

kontakt på företaget ansåg nämligen att en ytterligare person som arbetar med investeringar 

och processen vid nyförvärv av fastigheter skulle utöka chanserna för oss att få ut vad vi 

önskade av intervjun. Av den anledningen intervjuade vi två personer på Vasakronan 

samtidigt. Vi anser inte att detta på något sätt försämrat vårt resultat, utan att det i stället gav 

oss möjligheten att få ta del av mer korrekt information då intervjupersonerna kunde 

komplettera varandras svar. Jacobsen (2002) menar att en intervju av en homogen grupp, med 

personer som delar samma erfarenheter och upplevelser, kan vara bra ur den synpunkten att 

det får personerna att lättare diskutera med varandra och utbyta erfarenheter. Vi anser att det 

var en fördel att båda personerna deltog i intervjun med Vasakronan, då intervjupersonerna 

kunde bekräfta varandras svar på frågorna och hjälpa varandra att ge ett så utförligt svar som 

möjligt.  

 

Samtliga av våra intervjupersoner besitter kompetens inom det område vi avsåg undersöka, 

och arbetar dagligen med investeringar och analyser av fastigheter. Jacobsen (2002) menar att 

det vid valet av uppgiftslämnare är viktigt att söka kontakt med personer som kan ge oss en 

djup information tack vare stora kunskaper inom det område vi är intresserade av att 

undersöka, och detta är någonting vi anser oss ha lyckats med. 
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3.4 Intervju 
3.4.1 Intervjuunderlag 
Vi utformade ett intervjuunderlag som vi skickade till intervjupersonerna tre arbetsdagar 

innan intervjutillfället för att låta dem förbereda sig något inför detta. Intervjuguiden var 

utformad utefter tre teman, med övergripande frågor för varje tema. Vi hade utöver detta 

förberett följdfrågor anpassade efter vad intervjupersonen svarade.  

 

Vår plan var att utföra en av Björndal (2005) kallad standardiserad intervju med öppna frågor 

och svar, med en intervjuguide med fasta frågor som skulle besvaras i den ordning de var 

skrivna. Under samtalets gång upptäckte vi dock att våra frågor inte alltid besvarades i rätt 

ordning då vi kom in djupare på vissa ämnen som kom upp, och intervjun utvecklades mer 

och mer till vad Björndal (2005) kallar ett samtal med hjälp av en intervjuguide. Resultatet 

blev trots detta bra, då vi drog fördel av de olika metodernas karaktär. Genom den 

standardiserade intervjun lyckades vi skapa struktur och fick tydliga och mer jämförbara svar. 

Samtidigt gav det mindre strukturerade samtalet oss en chans att ställa relevanta följdfrågor 

och skapade en mindre spänd atmosfär.  

 

Efter intervjutillfällena justerade vi frågeställningen och utökade den teoretiska 

referensramen, och för att komplettera vår empiriska undersökning med finansiella risker 

valde vi att granska Vasakronans och Heimstadens årsredovisningar för 2012. Metoden valdes 

då vi ansåg att en dokumentgranskning skulle fylla den kunskapslucka som uppstått.  

 

3.4.2 Val av plats 
Vi höll båda våra intervjuer på respektive företags kontor i Malmö. Den plats där intervjuer 

sker kan påverka resultatet (Jacobsen, 2002), och vi ville att personerna skulle känna sig 

bekväma i situationen. För att skapa ytterligare närvaro till ämnet vi diskuterade och för att 

intervjupersonerna skulle känna sig bekväma i situationen att samtala i vår närvaro, valde vi 

en plats i deras naturliga arbetsmiljöer. 

 

Vi valde att göra besöksintervjuer eftersom vi ansåg att det skulle göra oss mer 

uppmärksamma den på information som framkom. Vi trodde även att en telefonintervju skulle 

kunna leda till missuppfattningar, och tyckte att det bästa sättet att samla information på var 

genom ett samtal öga mot öga. 

 

3.4.3 Metod vid intervju 
För att fullständigt kunna rikta vår uppmärksamhet mot vad intervjupersonerna svarade på 

frågorna, bestämde vi oss för att göra ljudinspelningar vid båda intervjutillfällena. På detta 

sätt behövde vi inte anteckna svaren under intervjuerna utan kunde i stället fokusera på 

informationen som kom upp under samtalen. Vi lyssnade senare igenom intervjuerna och 

sammanfattade svaren till vårt empiriska avsnitt. Båda intervjuerna varade cirka en timme. 

Björndal (2005) beskriver två fördelar med att använda sig av ljudinspelning vid 

observationer. Den ena är att samtalet konserveras och kan lyssnas igenom i efterhand och att 

den andra att vi därför kan ta vara på detaljer i samtalen vid avlyssning. Det är dock viktigt att 

komma ihåg att en ljudinspelning inte tvunget speglar verkligheten utan att det bara är en 

representation av en situation (Björndal, 2005). Vi skickade av den anledningen vårt 

sammanfattade material till intervjupersonerna för att säkerställa att informationen hade 

uppfattats korrekt, och fick därefter göra mindre justeringar av materialet.  
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3.5 Validitet och Reabilitet kopplat till den individuella intervjun 
Begreppet validitet beskriver huruvida empirin är giltig och relevant, alltså på vilket sätt vi 

mäter det vi tänker mäta (Jacobsen, 2002). Vi avsåg undersöka hur investerare arbetar med 

och inför nyförvärv av fastigheter, och intervjuade personer som arbetar med investeringar på 

några av de största fastighetsbolagen i Malmö. Därför anser vi oss ha funnit empiri med hög 

validitet.  

 

Jacobsen (2002) menar att i en individuell intervju mäts giltigheten i första hand utefter olika 

förhållanden. Förhållanden som mäts är de individuella och personliga synpunkterna av ett 

fenomen. Därför kommer en sådan intervju skapa resultat baserade på personliga erfarenheter 

inom ämnet vi utreder (ibid.). Då vi har intervjuat personer med stor erfarenhet inom vårt 

undersökningsområde anser vi oss ha funnit information med hög giltighet.  

 

Beroende på vilken metod som används påverkas reliabiliteten i en undersökning (Jacobsen 

2002). Reliabilitet innebär med andra ord tillförlitlighet, som är en relevant aspekt att ta 

hänsyn till vid en intervju. I en individuell intervju uppstår en så kallad intervjueffekt som 

innebär att intervjuarens närvaro skapar särskilda resultat (ibid.). Under våra intervjuer kunde 

vi uppleva att vi fick utförliga svar på de frågor vi ställde, och att intervjupersonerna var 

bekväma i att berätta om sina arbetsuppgifter och om verksamheterna de arbetar i. Vi 

upplevde inte att vår närvaro gjorde intervjupersonerna obekväma eller att vi inte fick svar på 

det vi avsåg undersöka, men vi inser att det kan ha uppstått en intervjuareffekt som vi inte 

uppfattade.  

 

3.6 Kritik till metodval 
Vi ser en risk i att våra källor kan anses relativt gamla då ytterligare forskning kan ha gjorts 

inom ett specifikt ämne fram till idag, och vi har därför kompletterat den äldre litteraturen 

med senare litteratur och vetenskapliga artiklar för att höja undersökningens trovärdighet. 

 

Då den individuella intervjun ger svar på de individuella synpunkterna och skapar resultat 

baserat på de personliga erfarenheterna inom det ämnet som undersöks (Jacobsen, 2002), kan 

en viss kritik riktas mot att vi valde att samtala med endast en person inom varje företag. 

Eftersom vi ändå fick möjlighet att intervjua två personer på Vasakronan, stärktes validiteten 

angående hur giltig och relevant empirin till slut blev. Vi kan därför rikta viss kritik mot vårt 

metodval att enbart intervjua en person på Heimstaden, då en ytterligare intervjuperson kunde 

ökat undersökningens validitet.   
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4. Empiri 
I avsnittet presenteras våra intervjuer med Anders Ahlberg och Anders Kjellin från 

Vasakronan, samt med Tom Rasmussen från Heimstaden. Vi kommer här att presentera 

intervjupersonernas svar på frågor kring investeringsprocessen och vad som påverkar 

bedömningen nyförvärv av fastigheter. 

 

4.1 Vasakronan 
4.1.1 Bakgrund, strategier och verksamhetsmål 
Anders Ahlberg och Anders Kjellin är båda anställda på Vasakronan som är Sveriges största 

kommersiella fastighetsbolag. Anders Kjellin är regionchef i Öresundsområdet och Anders 

Ahlberg arbetar med fastighetsinvesteringar på kontoret i Stockholm.  

 

Vasakronan ägs av första till fjärde AP-fonden, som är delar av allmänna pensionssystemet. 

Allmänna pensionsfonden satsar kapital i obligationer, aktier och fastigheter och äger av den 

anledningen fastigheter genom Vasakronan. Företagets affärsidé är att investera i och förvalta 

fastigheter, kontor och butiker. Vasakronan äger fastigheter i Sveriges tre största städer; 

Stockholm, Göteborg, Malmö, och även i Lund och Uppsala. Företaget arbetar med att köpa, 

sälja, projektutveckla och hyra ut fastigheter. 

 

Vasakronans fastighetsinvesteringar innefattar att bygga nytt, bygga om och att köpa och sälja 

fastigheter. På Vasakronan tas ett förslag fram till en intern investeringsstrategi en gång per år 

som ger en överblick över de tre kommande åren. Investeringsstrategin spekulerar kring var 

företaget bör sälja, köpa och projektutveckla. Strategin behandlar även vilka orter eller 

segment företaget bör satsa inom, och förslag tas fram och möjligheter diskuteras. Därefter 

sätter företaget samman en projektgrupp där personer med kompetens inom de områden som 

berörs av strategin ingår. 

 

Vasakronans investeringsstrategi syftar till att inneha ett attraktivt fastighetsbestånd på 

hyresmarknaden, genom att erbjuda ett stort utbud av lokaler med ett högt kvalitativt 

fastighetsbestånd på koncentrerande marknader. Kvaliten på fastighetsbeståndet ökar genom 

att sälja och köpa nya fastigheter och fastighetsbeståndets avkastning kan långsiktigt höjas. 

 

Attraktiva fastigheter ligger på marknader där den ekonomiska tillväxten är stark och 

likviditeten på transaktionsmarknaden är hög. Fokus ska ligga på moderna kontors-och 

butiksfastigheter inom city och i de orter där efterfrågan på hyresfastigheter är hög.  

 

Ett ekonomiskt mål Vasakronan strävar efter att uppfylla är driftnettoutvecklingen som 

används för att styra verksamheten. Detta görs genom att öka hyresintäkterna samtidigt som 

kostnaderna för dess fastigheter reduceras. Driftnettoutvecklingen jämförs därefter med hur 

driftnettot utvecklat sig i jämförbara fastighetsbestånd.  Faktorer som kan komma att påverka 

driftnettot är exempelvis uthyrningsgraden och administrationskostnader.  

 

4.1.2 Undersökningsprocessen 
Då det har fattats ett beslut på Vasakronan om att det ska ske en investering i en viss typ av 

fastighet kontaktar företaget fastighetsägare, mäklare eller rådgivare för att hitta det som 

eftersöks. Då ett intressant objekt är funnet påbörjas arbetet att sätta sig in i de dokument som 

finns tillgängliga rörande fastigheten. Vasakronan undersöker bland annat hyreskontrakt för 

att ta reda på intäkter och kostnader för drift och underhåll. Olika risker undersöks även, 

såsom ifall det kommer att krävas ytterligare investeringar i fastigheten framöver, och en 
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kreditbedömning av hyresgäster görs. Inför en fastighetsinvestering görs även en 

omvärldsanalys då efterfrågan och pris- och hyresutvecklingen undersöks. 

 

Kjellin berättar att företaget går igenom material från säljare så noggrant som möjligt, och 

Ahlberg belyser vikten av att de som arbetar med investeringsbedömningen har de olika 

kompetenser som krävs. En affärsansvarig tar därför fram värden med hjälp av exempelvis en 

tekniker som kan ta reda på vad kostnaden för el och uppvärmning blir. En affärsansvarig tar 

även hjälp av uthyrningsexperter och marknadskunniga vid framtagning av värden i 

bedömningen. Även Kjellin menar att det är viktigt att få med rätt människor som kan göra en 

korrekt bedömning av fastigheten, då värden bygger på just bedömningar. Utifrån 

bedömningen skaffar företaget sig sedan en bild av fastigheten och beslutar om den är vad 

som sökts.  

 

4.1.3 Investeringskalkylering 
Ahlberg förklarar att då värden är framtagna inför investeringen gör Vasakronan en 

investeringskalkyl där förväntade in- och utbetalningar stoppas in. Med hjälp av 

investeringskalkylen kan företaget bedöma vad det är villigt att betala för fastigheten utefter 

det avkastningskrav som finns inom verksamheten. Ahlberg menar att det i detta stadie även 

är viktigt att skaffa sig en uppfattning av fastighetens marknadsvärde för att ta reda på om det 

stämmer överrens med företagets uppfattning om värdet. 

 

4.1.4 Kalkylperioder  
Vasakronan använder sig av kalkylteknik och en kassaflödesanalys görs över nästkommande 

5-10 år eller under hyresavtalstiden som kan variera. Kjellin menar att det kan finnas en vits 

med att ha en kalkylperiod på hyreskontraktstiden, och att kalkylen blir ett hjälpmedel för att 

våga ta beslut om investeringar och för att lyckas ta så bra beslut som möjligt. Ahlberg 

påpekar dock att beslut kan tas på känsla, och kalkylen finns till för att få fram ett förväntat 

framtida utfall utefter de uppskattningar som gjorts. Intäkts- och kostnadsuppskattningar 

ligger till grund för det förväntade resultatet och företaget laborerar med olika värden för att ta 

fram en verklighetsförankrad kalkyl. Ahlberg betonar dock att kalkylen slutligen används som 

en input, ett hjälpmedel, för att ta beslut. 

 

Vasakronan har en lång investeringshorisont, vilket innebär att de ser på investeringar ur ett 

långsiktigt perspektiv, då det handlar om pensionspengar. Ahlberg menar att Vasakronan ser 

på fastighetens livslängd ur ett evighetsperspektiv, även om det inte innebär att företaget 

räknar med att äga fastigheten för alltid. Normalt sätt gör företaget en kalkyl på 10 år, och 

därefter uppskattas ett restvärde. Investeringar vara kopplade till specifika hyresgäster och då 

kan kalkylperioden likställas med hyreskontraktets längd. I slutändan förklarar Ahlberg att det 

handlar om att våga lita på de bedömningar som gjorts. 

 

Vasakronan värderar sina fastigheter genom kassaflödesanalyser med 10-åriga kalkylperioder 

samt beräkningar av framtida restvärde utifrån verksamhetens avkastningskrav. Fastighetens 

framtida kassaflöden och restvärde diskonteras vid slutet av den fastställda kalkylperioden 

utifrån de antaganden som finns utifrån kalkylräntan.  

 

4.1.5 Lönsamhetsberäkning  
Kjellin menar att det är en del av investeringsanalysen att hålla sig ajour med alla affärer som 

sker på de marknader Vasakronan agerar på vad gäller köp och försäljning av fastigheter. 

Arbetet innebär att undersöka hur andra företag har gjort sina beräkningar och vilken 

avkastning de har fått. Vid projektinvesteringar skaffar Vasakronan sig exempelvis en 
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uppfattning om vad det kostat för andra företag att bygga likartade fastigheter. Kjellin 

beskriver det som att de ”cirkulerar på marknaden” för att skaffa sig en uppfattning om 

intäkter och kostnader och om hur konkurrenter resonerar kring att köpa fastigheter.  

 

4.1.6 Att välja värden 
När Vasakronan bygger nya fastigheter eller bygger om befintliga är det viktigt för företaget 

att veta att det finns en efterfrågan på kontors- och butikslokaler. Det är även viktigt att känna 

till hyresnivåer och uthyrningsgrad, både vid köp och vid projektinvesteringar av fastigheter. 

Ju större en investering är desto mer detaljerad bör också kalkylen vara enligt Ahlberg. 

 

4.1.7 Företagets kalkylränta 
Ahlberg förklarar att det i varje kalkyl funderas över kalkylräntan. En grundliggande 

utgångspunkt är att bolaget har ett lönsamhetskrav på sig som innebär att avkastning på totalt 

kapital under rullande 10-års perioder ska vara 9 % nominellt årligen. Det finns ytterligare ett 

krav som bygger på att Vasakronans ägare ska vilja äga just dem. Det innebär att företaget 

måste vara bättre och att avkastningen högre än inom andra företag och det finns ett fastställt 

lönsamhetsmått på att företaget ska ge 0,5 % högre avkastning än andra liknande 

fastighetsinvesterare. Siffrorna jämförs mot svenskt fastighetsindex.  

 

Generellt förklarar Ahlberg att ju högre osäkerhet som finns i en investering, desto högre blir 

kalkylräntan. Osäkerheten vävs in i hur kostnader bedöms. Vasakronan använder kalkylräntan 

som en bärare av risk i en investering och en högre risk ger en högre kalkylränta. Risken i 

investeringar reduceras i förhållande till mängden kapital som sätts in i investeringen.  

Då Vasakronan bestämmer en investerings kalkylränta är den första utgångspunkten 

företagets avkastningskrav på 9 %. Med jämförbart material från tidigare investeringar kan 

företaget sedan enklare se var avkastningskravet bör ligga för investeringen. Ahlberg förklarar 

att företaget spekulerar i var det är säkert att investera och var det får mest avkastning, och 

menar att fastigheter generellt sätt innebär en säker avkastning. Gällande företagets 

beräkningsteknik beskriver Ahlberg det som att en högre kalkylränta i beräkningen resulterar i 

ett lägre värde för investeringen. 

 

4.1.8 Företagets avkastningskrav 
Övergripande bestämmer Vasakronans styrelse företagets finansiella mål i en diskussion med 

bolagsledningen. De finansiella målen bryts ned på så sätt att för varje enskild investering 

finns en ansvarig person för affären som i viss mån påverkar val och tar beslut rörande 

investeringen. Avkastningskravet på 9 % är det övergripande målet, utgångspunkten, och 

påverkar de anställdas sätt att tänka på och hur kalkylmodellerna används.  Då det inte finns 

något tabellverk för hur avkastningskravet ska se ut vid olika investeringar måste företagets 

anställda vara duktigt yrkesfolk med en förmåga att ta vettiga beslut. 

 

Avkastningen på 9 % består till viss del av investeringens driftnetto, även kallat 

direktavkastningen, som är intäkter minus driftkostnader och detta divideras sedan med 

marknadsvärdet. En annan del består av en fastighets värdeutveckling. Vasakronan vill se att 

det sker en positiv värdeutveckling på investeringarna, som kan bidra med ytterligare några 

procentenheter för att avkastningskravet ska uppnås. Köp, försäljning och projektutveckling 

av fastigheter ska bidra till Vasakronans stora affär som är uthyrning som ger hyresintäkter. 

Affärerna ska bidra till totalavkastningen inom verksamheten och till att företaget över tid har 

ett bra fastighetsbestånd.  
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Vasakronan agerar enbart på orter där företaget ser att det sker en hög hyresutveckling, det 

vill säga där det är attraktivt att ha butik- och kontorslokaler. I orter med låg hyresutveckling 

förklarar Ahlberg att det krävs att investeringen ger en högre direktavkastning för att den ska 

anses vara lika lönsam. Avkastningskravet inom specifika områden kan förändras under tid 

och i takt med att investeringar visar sig vara lönsamma kan kravet sänkas vid nyinvesteringar 

i samma område. Tillgången på kapital är begränsad vilket gör att projekt konkurrerar med 

varandra och företaget ska göra den investering som ger bäst avkastning med minst risk.  

 

Företaget tar ställning till avkastningskravet varje år. Ägarna väljer även att sprida sina risker 

för att få bra avkastning på pensionsfonderna. 

 

4.1.9 Risker 
Vasakronan identifierar en stor del av investeringars riskbild till att det finns en efterfrågan på 

de lokaler företaget erbjuder. Det är därför viktigt med bra makroekonomi, att 

sysselsättningen ökar, att det finns en god befolkningsutveckling, en positiv yrkesutveckling 

och att folk har pengar att handla för. Om människor handlar i butikerna som är Vasakronans 

hyresgäster betyder det att hyresgästerna kan betala bra hyra. Det är samtidigt viktigt att se 

hyresgäster som en riskfaktor i enskilda fastigheter, förklarar Ahlberg. Särskilda hyresgäster 

kan innebära att fastigheten får en restvärdesrisk, exempelvis om den rymt en polisstation. Det 

finns även risker i att ju längre fram i tiden du gissar desto större blir osäkerheten i 

beräkningen. Vasakronan ser annorlunda på en fastighet med ett 15-årigt hyreskontrakt 

jämfört med samma typ fastighet där det är två år kvar av hyreskontraktet. Risken i 

bedömningen ökar ju närmare du kommer tidpunkten där du inte längre vet om du kommer att 

ha en hyresgäst eller inte, eller om du måste renovera fastigheten för att få den uthyrd. 

 

Ahlberg menar att det finns olika risker i olika geografiska områden och investeringens risk 

kan förändras i takt med att omgivningen förändras och platser och orter kan ändras 

riskmässigt. Vid investeringar utanför stadskärnan ger bra kommunikationsmöjligheter, 

exempelvis en näraliggande tunnelbanestation, ett ökat värde på en fastighet.  

 

Vasakronan har valt och tror att det är bra att finnas på de största orterna i Sverige, där de ser 

en hög efterfrågan på de fastigheter företaget erbjuder. Vasakronan anser att det i de orterna 

finns bra ekonomisk tillväxt och en positiv befolkningsutveckling, vilket minskar risken att 

investera där. Inom orterna har företaget valt att investera i centrala kontors- och butikslägen 

och bra fastigheter för att minska risken. Ahlberg beskriver en bra fastighet som en fastighet 

som kommer att efterfrågas under en lång period tack vare exempelvis sina goda tekniska 

förutsättningar. En annan risk är nämligen ett hus tekniska förutsättningar, och Vasakronan 

vill undvika att reparationer som inte räknats med måste genomföras. Andra risker inom 

Vasakronan identifierar Kjellin till låneräntor, fallgropar i hyreskontrakt och om fastigheten 

stämmer överrens med detaljplanen.  

 

För att minska riskerna eftersträvar Vasakronan även en diversifierad portfölj genom att 

balansera hyreskontrakten. Diversifiering sker genom en spridning av många olika typer av 

hyresgäster inom flera olika branscher. Dels sprids risker genom variation av hyreskontrakt 

och därför tillhandahåller Vasakronan fastigheter och lokaler för exempelvis både bostäder, 

kontorer och handel, men också genom olika sektorer som finans, tjänster, offentlig 

verksamhet och hälsovård.  
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4.1.10 Uppföljning  
Uppföljning görs för att företaget ska kunna se hur olika projektinvesteringar och 

transaktioner bidragit till den stora affären. 

 

4.2 Dokumentgranskning finansiella risker Vasakronan 
Verksamhetens finansiering sker till en viss del genom kapital från ägarna men också genom 

extern upplåning. För att begränsa finannsieringsrisken kan olika finansieringskällor med 

enskilda förutsättningar användas beroende på marknadsläget. En finansieringskälla kan vara 

kapitalmarknadsfinansiering genom exempelvis obligationer, men även bankfinansiering 

används. Med en diversifierad upplåning får Vasakronan en finansiell styrka oavsett 

konjunktur och marknadsläge.  

 

Företaget arbetar för att minska ränte- och kreditrisken genom att se till att bindningstiden inte 

understiger två år och genom att sprida sina lån. Vasakronan ställer krav på att mindre än 40 

% av räntebärande skulder får förfalla inom ett år.  

 

Företaget arbetar med derivat och ränteswap för att minska finansiella risker som påverkar 

verksamheten. Enligt Vasakronans finanspolicy kan finansiella derivat användas för att uppnå 

en önskad ränterisknivå, genom att räntebindningsstrukturen anpassas. Vasakronan använder 

exempelvis ränteswappar för att förlänga bindningstiden för räntor för att kunna  reducera 

räntekostnader.  

 

På Vasakronan finns en ambition att soliditeten ska ligga mellan 30-40 % och 2012 uppgick 

soliditeten till 37 %. 

 

 

 

 

  



25 

 

4.3 Heimstadens Fastigheter 
4.3.1 Bakgrund, strategier och verksamhetsmål 
Heimstaden investerar genom att köpa och sälja fastigheter, men gör även investeringar i 

befintliga fastigheter. Företaget investerar i fastigheter på centrala lägen i attraktiva områden i 

tillväxtorter, helt enkelt där deras kunder vill bo. Företaget investerar gärna i expansiva 

regioner med befolkningstillväxt, framtidstro och låga vakanstal. Heimstaden förvärvar främst 

bostadsfastigheter och planerar även att fortsätta med det i framtiden. Företagets framtida mål 

är att vara en attraktiv aktör på marknaden och att förvalta sina fastigheter med hög klass. 

 

Tom Rasmussen arbetar som fastighetsanalytiker på Heimstaden i Malmö. Hans 

ansvarsområde innefattar att köpa och sälja hyresfastigheter genom att medverka i 

transaktionsprocessen från start till mål. Arbetsuppgifterna innebär att utreda de ekonomiska 

och tekniska delarna av en fastighetsaffär samt att ansvara för undersökningsprocessen, även 

kallad Due Diligence. Heimstaden har en transaktionschef samt en fastighetsanalytiker och 

båda arbetar över hela Sverige. Företaget har även en ekonomisk avdelning, en juridisk 

avdelning och en finansavdelning som arbetar med räntor och lån. De olika avdelningarna 

arbetar i team där fastighetsanalytikerna har det övergripande ansvaret vid en affär.  

 

4.3.2 Undersökningsprocessen 

Inför en investering skickas prospekt till Heimstaden där fastigheten beskrivs utifrån sitt 

tekniska skick och dess ekonomiska samt juridiska förutsättningar. Med hjälp av underlaget 

beräknar företaget i en kassaflödeskalkyl fram ett pris som är rimligt att betala för fastigheten. 

Oftast görs en enkel besiktning av fastigheten och med besiktningen och de ekonomiska 

beräkningarna kan företaget ge säljarna ett indikativt bud. Innan bud ges presenterar 

transaktionsavdelningen investeringen inför bolagets investeringsråd som är det 

beslutsfattande organet i frågan. I investeringsrådet sitter VD, finanschef, fastighetschef 

Sverige, transaktionschef Sverige samt transaktionsanalytiker. Om budet accepteras av 

säljaren så arbetar företaget vidare i en Due Diligence-process, som Rasmussen förklarar som 

en undersökningsprocess.  

 

I Due Diligence-processen ingår en ekonomisk, teknisk och juridisk undersökning av 

fastigheten. Den juridiska processen är viktig då fastigheten ofta köps i ett aktiebolag.  

Rasmussen och hans kollega är specialister inom köp och försäljning av fastigheter, men 

tekniska konsulter kan ibland kopplas in vid köp om bankerna kräver en extern teknisk 

besiktning. På Heimstaden finns en jurist som arbetar med avtal och en finansavdelning som 

arbetar med den belåning som sker inom företaget. Strukturen på lån är komplicerad då 

företaget vuxit sig stort, vilket gör att finansavdelningen är nödvändig då där finns specialister 

på koncernstrukturer och belåning med hjälp av olika marknadsinstrument såsom derivat och 

ränteswap. Företaget ser alltså till att arbetet vid investeringar delas ut till rätt man på rätt 

plats. 

 

4.3.3 Investeringskalkylering 

Det arbetsverktyg som används på Heimstaden vid investeringar är kassaflödesmetoden och 

beräkningarna baseras på 10-års perioder. Rasmussen menar att det är allmänt vedertaget i 

branschen att använda kassaflödesmetoden kombinerat med ortsprismetoden eller en av 

metoderna var för sig. Heimstaden väljer att kombinera metoderna och har byggt upp ett eget 

verktyg för kassaflödesbedömning. Företaget kan använda verktyget såväl vid 

fastighetsinvesteringar som vid ombildning, och även då de olika investeringstyperna kräver 

olika beräkningssätt knyts de olika kalkylerna ihop i verktyget. Rasmussen menar att med 

kalkylverktyget har företaget facit i hand inför investeringar.  
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Vid investeringar kan företaget se en fastighet enskilt eller som en del av den totala portföljen. 

Eftersom fastigheter är unika blir det svårt att göra en kalkyl för en investering som innefattar 

flera fastigheter, förklarar Rasmussen. Kalkylen bör därför användas för enskilda fastigheter 

för att få fram ett korrekt underlag. 

Investeringskalkylen används för att beräkna vad företaget är villigt att betala för fastigheten. 

Kalkylen kan även användas i ett tidigt skede för att kunna ge säljaren en uppgift om hur 

mycket de är villiga att ge för fastigheten. Med schabloniserade värden kan tidsåtgången 

minskas gällande investeringar där ett flertal fastigheter ingår i ett köp.  

 

4.3.4 Kalkylperioder 
Inom företaget används alltid en kalkylperiod på 10 år, men investeringens livslängd beräknas 

utefter fastighetens tekniska komponenter, investeringens beräknade avkastning och den 

ägoperiod som läggs in i den 10-åriga kassaflödeskalkylen. Hur länge en fastighet behålls 

inom företaget avgörs främst av den totala avkastningen på eget kapital men även av 

företagets affärsidé och ägardirektiv.  

Rasmussen förklarar att en fastighets risk förändras under 10-års perioden. Risker ändras på 

grund av inflation, hyresutvecklingar och kostnadsökningar. Ju längre tiden går under den 10-

åriga perioden desto större blir osäkerheten i beräkningsunderlaget. Mest tillförlitligt blir 

underlaget de första åren då företaget har ett så kallat facit för kostnadsutvecklingen. Att 

uppskatta kostnaderna längre fram under perioden blir alltså svårare. 

 

4.3.5 Lönsamhetsberäkning 
Rasmussen förklarar att lönsamheten i grunden värderas genom att se till vilken avkastning 

det insatta kapitalet genererar, det vill säga hur ägarens pengar förräntas i fastigheterna. Det är 

avgörande för investeringsaffären vad den löpande avkastningen ger tillsammans med den 

framtida värdeförändringen.  

 

Genom att nuvärdesberäkna en fastighets driftnetto och restvärde i en 10-års kalkyl erhålls ett 

marknadsvärde. Faktorer som vägs in mot de ekonomiska och tekniska parametrarna då 

lönsamheten beräknas kan vara direktavkastningen, priset per kvadratmeter, kommande 

investeringsbehov, årliga överskott, lånestruktur, marknad och omvärld, eventuell potential att 

öka intäkterna under kalkylperioden samt hur stor vakansgraden är som skiljer sig åt mellan 

bostäder och kommersiella fastigheter. 

 

4.3.6 Att välja värden 
På Heimstaden ger insamlat material från säljaren svar på hur stora fastighetens intäkter och 

kostnader är. Uppgifterna visar fastighetens hyresintäkter på ett år, om där är några vakanser 

och kostnader såsom uppvärmning, reparationer, sophantering och fastighetsskatt. Driftnettot 

kan därmed beräknas genom att dra bort kostnaderna från intäkterna. Driftnettot används för 

att beräkna ett värde utifrån avkastningskravet.  

 

Säljarens uppgifter och noteringar om hur marknaden ser ut där de har fastigheter sedan 

tidigare kan ge Heimstaden en kostnadsbild av fastigheten. Det finns även företag som 

tillhandahåller schablonuppgifter om kostnader.   

 

4.3.7 Företagets kalkylränta 
Rasmussen förklarar att kalkylräntan är en del av kalkylen och en viktig del vid 

lönsamhetsberäkning. Kalkylräntan på Heimstaden sätts till det viktade 
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direktavkastningskravet tillsammans med ett långsiktigt inflationsmål på 2 % som är satt av 

Riksbanken.  

 

Kalkylräntan får ett riskpåslag som varierar utifrån ränterisk, specifik fastighetsrisk och vilken 

typ av fastighet det rör sig om. Rasmussen förklarar exempelvis att kommersiella fastigheter 

utgör en högre risk än bostadsfastigheter. Då Heimstaden i första hand investerar i bostäder 

kan deras lägsta tillåtna kalkylränta motsvara kostnaderna för att låna samma belopp. 

Generellt sett kan sägas att om kalkylräntan understiger utlåningsräntan mellan 3,5-4 % är det 

tveksamt om investeringen är lönsam. Samtidigt finns en hävstångseffekt på eget kaptal om 

de pengar som sätts in i en investering till större del består av lånade medel. Ser företaget att 

det finns hyrespotential och kostnadsbesparingar i framtiden kan en lägre kalkylränta och ett 

lägre avkastningskrav initialt tillåtas vara lägre.  

 

Rasmussen menar att investeringens kalkylränta fastställs då köpare och säljare möts och 

hittar ett pris, ett marknadsvärde. Ortsprismetoden används för att få jämförelsematerial och 

se vilken kalkylränta samt marknadsvärde andra aktörer har fastställt för liknande 

investeringar. Kalkylräntan varierar beroende på vilken marknad fastigheten är belägen på 

och värderingsinstitut samt värderingsföretag undersöker ständigt avkastningen och 

kalkylräntan på olika marknader. Objekt på bra läge och i fint skick är attraktiva och fler 

aktörer vill köpa fastigheten. Den ökade efterfrågan driver upp kvadratmeterpriset och drar 

ner avkastningskravet och kalkylräntan.  

 

4.3.8 Företagets avkastningskrav 
Heimstadens ägare har ett avkastningskrav som innebär att företagets pengar ska förräntas i de 

placeringar företaget gör. Fastigheter innebär ett kassaflöde och en värdestegring över tid, och 

avkastningen de ger under exempelvis en period på fem år kan jämföras med vilken 

avkastning en placering på obligationsmarknaden ger under samma period. Rasmussen menar 

att företaget ständigt ser till den alternativa intjänande förmågan de pengar har som sätts in i 

företaget och en fastighetsinvestering måste generera en högre avkastning än vad andra 

räntebärande placeringar gör. Heimstaden ser varken att avkastningskravet kommer att öka på 

kort sikt eller en ökad värderisk, då driftnettoökningen är stabil inom företaget. 

 

På Heimstaden ligger avkastningskravet initialt mellan 3-5 % beroende på om fastigheten är 

belägen inom ett så kallat A eller B-läge (city eller nära city). I orter med låg tillväxt är 

avkastningskravet högre, mellan 5-8 %. Bostäder genererar generellt en lägre avkastning då 

de innebär en mindre risk och en tryggare investering då hyresavtal finns som förhandlas 

varje år. Riskpremien blir högre i kommersiella fastigheter än i bostäder då det kan hända att 

hyresgästen säger upp sig. Fastighetsägaren står då med en tom fastighet som enbart kostar 

pengar samtidigt som lån och amortering fortfarande måste betalas. Vakansrisken är dock 

begränsad på Heimstaden då företagets fastigheter efterfrågas. Den enda fallande efterfrågan 

företaget kan urskilja är på kommersiella fastigheter i mindre städer, vilket företagets 

huvudsakliga fastighetsbestånd inte består av. På längre sikt satsar företaget på att vakanserna 

för de kommersiella fastigheterna ska minska genom ett utökat arbete med att hyra ut 

lokalerna. Det sker idag ett aktivt uthyrningsarbete kring bostadsfastigheterna, vilket företaget 

ska fortsätta vara aktiva med samtidigt som de fortsätter erbjuda bra lägenheter på bra läge. 

 

De främsta riskerna Rasmussen ser vid investeringar är omvärldsfaktorer, räntemarknaden, 

politiska beslut, marknadens variabler med olika riskscenario, finansmarknaden och 

lagstiftning. Företagsspecifika risker är allt som händer inom företaget, hur kontrakt ser ut, 

hur fastighetens tekniska skick är och vad fastigheten har för potential i framtiden. Utifrån 
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detta avvägs risken för investeringen. Risken kan höjas efter att en teknisk besiktning har 

gjorts av en fastighet om det skulle visa sig att en omfattande renovering krävs inom en snar 

framtid.  

 

Heimstadens ägare vill sprida riskerna i en blandad portfölj och önskar därför fastigheter i bra 

läge och i bra tekniskt skick i kombination med fastigheter på mindre orter såsom i Kalmar 

och Växjö. Rasmussen förklarar att portföljen i Kalmar genererar mer kassaflöde medan en 

fastighet i Malmö har högre hävstång gällande priset. Det gäller att hitta en balans, och totalt 

sett måste ägarens krav på avkastning nås. Olika köp mellan orter kan jämföras för att se var 

det är mest attraktivt att investera och vad som genererar högst kassaflöde, och för att se vad 

som bör göras för att ägarens avkastningskrav ska nås. Statsstrukturen kan även förändras 

under förvaltningsperioden, såsom infrastrukturen, vilket kommer att påverka risken kopplat 

till fastighetens läge.  

 

På Heimstaden anser man sig vara bra räntesäkrade och analyserar ränterisken kvartalsvis för 

de kommande 10 åren. Heimstaden gör prognoser genom att se till aktuella forwardkurser för 

interbank- och swapräntor och olika scenario ställs sedan upp för att se på vilket sätt 

verksamhetens resultat och kassaflöde påverkas av ränteutvecklingen. Heimstaden anser dock 

att ökade räntor över tiden till viss del kompenseras av ökade intäkter. Företaget ser även 

möjligheten att på längre sikt sänka räntorna vid derivatförfall, om räntorna på marknaden 

fortsätter vara låga. Företaget anser sig ha en låg belåningsgrad och stabila utlåningsinstitut att 

vända sig till vid en eventuell refinansiering, vilket begränsar risken för refinansiering. 

 

4.3.9 Uppföljning 
Heimstaden gör årliga värderingar, både externa och interna, för att redovisa ett 

marknadsvärde på fastigheterna. Företaget redovisar nämligen ett verkligt värde i 

balansräkningen och då fastigheternas värde förändras i omvärlden måste värdet justeras med 

tiden. Värderingar görs genom kassaflödeskalkylen och ortprismetoden kombinerat. Företaget 

ser nackdelar med att arbetet är resurskrävande, speciellt då värderingarna sker varje kvartal 

eftersom svängningarna i värdet kan variera stort. 

 

4.4 Dokumentgranskning finansiella risker Heimstaden 

Heimstaden arbetar för att binda lån under perioder för att minska ränterisken och använder 

sig bland annat av ränteswap för att växla rörlig ränta mot en fast ränta. Årsredovisningen för 

2012 presenterar ett mål på att räntebindningstiden ska vara minst två år i genomsnitt. 

Kapitalbindningstiden ska minst vara 15 månader i genomsnitt och företaget har även som 

mål att mindre än 40 % av det lånade kapitalet ska förfalla under ett och samma år. 

Heimstaden hade vid bokslutet 2012 en soliditet på 29,6 % och har som mål att soliditeten ska 

uppnå 30 % 2013. 

 

Heimstaden ser inte att räntorna kommer att stiga under de nästkommande åren och 

marknadsvärdet för bostäder är stabilt. Belåningsgraden uppgår till 65-70 % av 

marknadsvärdena på bostadsfastigheter eftersom banker behöver säkerställda obligationer för 

att finansiera investeringar. Heimstadens fastigheter hamnar inom detta intervall.  

 

Heimstaden gör prognoser över 10 år i framtiden genom att se till aktuella forwardkurser för 

interbank- och swapräntor, för att analysera framtida hot och möjligheter kopplade till den 

finansiella delen av verksamheten. 
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5. Analys 
I analysen kommer vi att jämföra informationen i den teoretiska referensramen med det 

insamlade empiriska underlaget. Vi kommer presentera undersökningens resultat genom att 

lyfta fram likheter och skillnader mellan teori och empiri, och empiri och empiri.  

5.1 Strategier och mål 
Såsom Phyrr et al. (1989) menar att investeraren bör formulera investeringsstrategier inför en 

investering, använder sig Vasakronan av investeringsstrategier rörande exempelvis vilka orter 

eller segment företaget ska köpa och sälja fastigheter inom. 

 

Utefter investeringsstrategin beslutas enligt Phyrr et al. (1989) vilka fastigheter som kan 

komma att möta investerarens verksamhetsmål, och ett ekonomiskt verksamhets mål 

Vasakronan strävar efter att nå vid ett fastighetsförvärv är en positiv driftnettoutveckling. 

Som Harvey och Lusch (1988) anser bör det finnas en strategisk passform mellan 

fastighetsförvärvet och företaget, vilket Heimstaden tar hänsyn till då företagets affärsidé 

syftar till att investera på centrala lägen i tillväxtorter för att vara en attraktiv aktör på 

marknaden och tillhandahålla fastigheter i hög klass. 

 

5.2 Due Diligence 
Vasakronan beskriver en undersökningsprocess där material och fastigheter undersöks 

noggrant och där kompetenta personer tar fram värden som ligger till grund för 

beslutsfattande innan investering. Detta kallar såväl Ejermark (2011) som Heimstaden  Due 

Diligence-processen eftersom fastighetsköparen undersöker fastigheten med hjälp av 

konsulter.   

 

På Heimstaden arbetar investerarna i en Due Diligence-process inför ett potentiellt förvärv 

och undersöker fastigheten tekniskt, ekonomiskt och även de juridiska handlingarna som 

(Dahlin, 2011) menar är viktiga att studera inför ett förvärv. Heimstaden väger in 

undersökningens resultat vid bedömningen av ett indikativt bud till säljaren, likt Ejermarks 

(2011) beskrivning av att brister som uppkommer i den tekniska undersökningen i samband 

med överlåtelsen kan påverka resultatet i köpehandlingarna. 

 

På Vasakronan görs den tekniska undersökningen av ett potentiellt nyförvärv för att så som 

Ejermark (2011) menar mäta fastigheters olika egenskaper, och Vasakronan belyser vikten av 

att undersökningen görs av rätt människor dåden syftar till att ta fram värden. Den tekniska 

undersökningen görs därför av tekniker med den kompetens som krävs för att göra korrekta 

bedömningar, då värden bygger på just bedömningar. 

5.3 Avkastningskrav 

Enligt Hirschey och Nofsinger (2010) kan avkastningskravet ses som en belöning för att 

försumma konsumtion idag för att få ut ett annat belopp i framtiden och Vasakronan och 

Heimstaden har krav från sina ägare på att de investeringar som görs ska ge avkastning. 

Vasakronan har även ett krav på sig att vara mer lönsamt än andra liknande aktörer på 

marknaden.  

 

5.4 Kalkylränta 
Enligt Bejrum och Lundström (1996) består den nominella kalkylräntan av 

inflationskompensation, real avkastning, administrationsersättning till långivaren samt ett 
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risktillägg, och Heimstaden beskriver på liknande sätt att vid fastställandet av kalkylräntan tas 

hänsyn till direktavkastningskravet, inflation, risktillägg och utlåningsräntan.  
 

På Heimstaden fastställs kalkylräntan på marknaden då köpare och säljare möts och hittar ett 

pris de kommer överens om, likt Riggs (1986) beskrivning av hur transaktionsdata från 

marknaden används som underlag då kalkylräntan uppskattas. Arwidi och Yard (1986) menar 

istället att kalkylräntan fastställs inom verksamheten där utbud möter efterfrågan på 

investeringskapital och att jämvikt uppstår mellan investeringens kapitalkostnader och den 

avkastning investeringen ger. På liknande sätt menar Vasakronan att kalkylräntan sätts efter 

ett justerat avkastningskrav och företaget jämför tidigare investeringar inom verksamheten för 

att se var avkastningskravet bör ligga.  

 

5.4.1 Att bestämma kalkylränta genom ortprismetoden 
Vasakronan förklarar att företagets avkastningskrav till viss del består av direktavkastningen 

och att kalkylräntan baseras på avkastningskravet. Persson (2011) beskriver att 

ortprismetoden kan fastställa en fastighets direktavkastning, och att direktavkastningen 

avspeglar investeringens kalkylränta med en justering för avkastnings- eller värdeförändring. 

På liknande sätt ser Heimstaden att kalkylräntan sätts på marknaden då det är det viktade 

direktavkastningskravet tillsammans med inflation, och företaget använder sig av 

ortprismetoden för att kunna se vilken kalkylränta andra aktörer har fastställt vid liknande 

investeringar.  

 

5.4.2 Att bestämma kalkylränta genom avkastningskravet  
Vasakronan förklarar att vid varje investerings lönsamhetsberäkning används en kalkylränta 

som sätts utefter det avkastningskrav som finns på bolaget. Vasakronan menar dock att det 

inte finns något tabellverk över hur företagets avkastningskrav ska se ut inför enskilda 

investeringar, medan Arwidi och Yard (1986) anser att den kalkylränta ett företag använder 

sig av ska avspegla det lägsta avkastningskravet företaget har på investeringar. Vasakronan 

menar i stället att det handlar om att förlita sig på att de anställda kan fatta kloka beslut, på så 

sätt som Riggs (1996) menar att kalkylräntan kan baseras på en magkänsla mer än systematisk 

analys. 

 

5.4.3 Riskjustering i samband med kalkylränta 
En investering med högre osäkerhet, så som en investering i en kommersiell fastighet, får en 

högre kalkylränta på Heimstaden eftersom risken är större än vid en investering i en 

bostadsfastighet. Enligt Brealey et al. (2011) kräver en riskfylld investering en högre 

avkastning eftersom den är mindre värd än en säker investering. 

  

Enligt Keeris (2008) består marknaden av olika delmarknader med olika risker och Keeris och 

Langbroek (2009) menar att en fastighetsinvestering ska bedömas utefter projektets 

avkastning och risk. Heimstaden ser att risken för en investering minskar på ett marknadsläge 

där det finns en stor efterfrågan, vilket driver ner avkastningskravet och kalkylräntan på ett 

nyförvärv av en fastighet. Vasakronan agerar enbart på orter där det anses vara attraktivt att 

ha butiks- och kontorslokaler, eftersom det innebär att deras fasigheter efterfrågas. Bejrum 

och Lundström (1996) anser på liknande sätt att omgivningen påverkar investeringens 

framtida avkastning genom uthyrningsmöjligheter beroende på vilket marknadsmässigt läge 

en fastighet har.  
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5.5 Icke finansiella risker 
På Vasakronan menar man så som Keeris (2008) att risker ser olika ut inom olika geografiska 

områden. Bejrum och Lundström (1996) menar att en investerings risk dels är förknippad med 

marknadsvärdeutvecklingen och Vasakronan tar hänsyn till marknadsvärdesutvecklingen då 

företaget har valt att finnas i Sveriges största städer där det finns en god 

befolkningsutveckling och där den ekonomiska tillväxten är stor.  

 

Vasakronan ser, precis som Bejrum och Lundström (1996), hyresintäkter som en risk vid 

investering. Bejrum och Lundström (1996) kopplar även risker till drift- och 

underhållskostnader, likt Vasakronan och Heimstaden som önskar investera i fastigheter i bra 

tekniskt skick för att minska risker för framtida kostnader. 

  

I investeringsprocessen undersöker Heimstaden vakanser för att kunna anta fastighetens 

attraktivitet på marknaden. Genom att Heimstaden även tar reda på ifall investeringen är 

känslig för förändringar på marknaden kan företaget, så som Northcott och Alkaraan (2006) 

menar, analysera priskänsligheten för att utvärdera investeringsobjektets risk. Vid investering 

kan investeraren ta reda på hur utvecklingen av hyran har sett ut under de senaste åren och om 

det finns utrymme för hyreshöjningar (Lundström 1997 se Holmqvist 2002, s. 37), vilket både 

Vasakronan och Heimstaden gör då företagen tar reda på vilken nivå marknadshyror ligger på 

innan de investerar.  

 

Det är viktigt att ta hänsyn till fastighetens framtida potential vid riskavvägning (Keeris & 

Langbroek, 2009) vilket Heimstaden nämner som en risk att ta hänsyn till vid nyförvärv av 

fastigheter.  

 

En påverkande faktor inom den lokala marknaden som kan komma att göra skillnad på 

investeringens resultat, kan enligt Keeris (2008) vara infrastrukturen. Vasakronan menar att 

en fastighet med goda kommunikationsmöjligheter får ett högre värde, och både Vasakronan 

och Heimstaden menar att infrastrukturen påverkar en fastighets risk. 

 

5.6 Finansiella risker 
5.6.1 Låneräntor och hävstångseffekt 
Enligt Wramsby och Österlund (2004) är räntekostnader en risk och på Vasakronan 

identifieras låneräntor som en risk att ta hänsyn till vid nyförvärv av fastigheter. Även 

Heimstaden nämner räntemarknaden som en risk inom företaget och Bejrum och Lundström 

(1996) menar att det kan uppstå likviditetsproblem inom företag då kostnaden för räntor 

överstiger inbetalat driftnetto. 

 

Enligt Brealey et al. (2011) skapas en finansiell hävstångseffekt på företag med en hög 

skuldsättningsgrad och Heimstaden ser att det finns en hävstångseffekt på eget kapital om de 

pengar som sätts in i en fastighet till större del består av lånade medel. På Vasakronan vill 

man se en positiv värdeutveckling på de investeringar som genomförs för att 

avkastningskravet inom företaget ska uppnås. En positiv värdeutveckling kan enligt Pyhrr et 

al. (1989) ge hög avkastning på eget kapital, även då investeringen till stor del finansierats 

med lånade medel, tack vare en positiv finansiell hävstångseffekt.  

 

På Heimstaden används marknadsinstrument som derivat och ränteswap då 

belåningsstrukturen är komplicerad inom företaget, och Vasakronan använder sig även av 

dessa marknadsinstrument för att minska den finansiella risken inom företaget. Företagen 
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minskar risken med hjälp av ränteswap och derivat eftersom ränteriskerna minimeras genom 

att företagets räntekostnader i framtiden begränsas (Wramsby & Österlund, 2004).  

 

Vasakronan och Heimstaden använder sig av bindningstider på minst två år då de lånar 

kapital för att minska den finansiella risken. Den finansiella risken kan även styras genom att 

ta lån med olika löptider (Lundström 1997 se Holmqvist 2002, s. 39), vilket företagen gör då 

det inom båda verksamheterna finns mål på att mindre än 40 % av det lånade kapitalet ska 

förfalla under ett år. 

 

Att finansmarknaden är en risk antyder Heimstaden samtidigt som Vasakronan förklarar att de 

begränsar finansieringsrisken genom att nyttja olika finansieringskällor beroende på hur 

marknadsläget ser ut, för att så som Bejrum och Lundström (1996) belyser beakta den 

finansiella risken vid finansiering med lånat kapital.   

 

5.7.1 Portföljteori 
Heimstaden investerar på marknader med olika risk för att minska den totala risken inom 

företaget, för att som Brealey et al. (2011) menar minska verksamhetens risker tack vare en 

väldiversifierad portfölj. Wramsby och Österlund (2004) menar att en portfölj med tillgångar 

på marknader som inte är perfekt korrelerade med varandra minskar den totala risken, och 

Heimstaden investerar exempelvis på skilda marknader genom att förvärva fastigheter både i 

Kalmar och i Malmö. Även Vasakronan minskar risken genom att investera i fastigheter på 

olika orter med låg risk.  

 

5.8 Modgliani Miller och skattesköld 
På Heimstaden förklarar Rasmussen att företaget vid nyförvärv av fastigheter gör en 

avvägning av riskerna utifrån företagsspecifika risker, det vill säga vad som händer inom 

företaget. Vasakronan och Heimstaden ägs av aktieägare, och båda företagen arbetar vid 

fastighetsinvesteringar för att uppnå avkastningskraven som finns inom verksamheterna. 

Modgliani och Miller menar att ett belånat företag ger samma avkastning som ett obelånat, 

men att verksamhetens risk ökar vid ökad belåning. Såväl Vasakronan som Heimstaden har en 

relativt hög belåningsgrad och en soliditet på 29,6 % respektive 37 %, och företagen 

finansierar fastighetsförvärv antingen med externt kapital eller med kapital från ägarna. Med 

en optimal kapitalstruktur kan företagen öka sitt värde genom att utnyttja möjligheten att göra 

avdrag för räntekostnaderna mot skatten (Brealey et al., 2011). 

 

5.9 Marknadsanalyser 

Enligt Persson (2011) syftar en fastighetsmarknadsanalys till att ge information om 

marknaden, som exempelvis vad liknande fastigheter har kostat och ger för direktavkastning. 

Heimstaden får fram information om fastighetsmarknaden genom att vända sig till 

värderingsinstitut som undersöker andra fastigheters avkastning och kalkylränta. 

5.10 Investeringskalkylering 

Riggs (1996) beskriver beräkningar där ett diskonterat kassaflöde används som den mest 

pålitliga metoden vid beräkning av en fastighetsinvesterings lönsamhet, och på Vasakronan 

och Heimstaden är det av stor vikt att lägga fokus på att ta fram ett verklighetstroget underlag 

för att sammanställa en kassaflödeskalkyl.  

På såväl Vasakronan som på Heimstaden finns utvecklade verktyg för att på ett enkelt sätt 

kunna sammanställa kalkyler vid investeringar, och investeringskalkylering är den vanligaste 

utgångspunkten vid beslut om huruvida investeringar bör genomföras eller ej (Wramsby & 
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Österlund, 2006). Skillnaden är att på Heimstaden anser man sig ha facit i hand medan man 

på Vasakronan istället använder kalkylen som en input tillsammans med kompetenta 

medarbetare för att fatta beslut om olika investeringar. Vasakronan och Heimstaden använder 

inte kalkylen för att så som Renck (1974) menar ranka flera investeringsalternativ för att se 

vilket som är mest lönsamt. Investeringskalkylen används istället för att räkna fram en 

investerings lönsamhet. 

 

Investeringskalkylen används också inom Vasakronan och Heimstaden för att skapa en 

uppfattning om vad som är rimligt att betala för ett potentiellt nyförvärv av en fastighet. 

Heimstaden beskriver detta som att fastighetens marknadsvärde tas fram. 

 

5.10.1 Kalkylperioder och fastighetens livscykel 
Heimstaden använder sig alltid av kalkylperioder på 10 år i investeringskalkylen. Detta skiljer 

sig från Vasakronan som vanligtvis använder kalkylperioder på 5-10 år men även längre 

perioder i fall där hyreskontrakten sträcker sig över en längre tid. Pyhrr et al. (1989) menar att 

investeringens livslängd fastställs i kalkylen utefter ägarens livscykel och ägarens livscykel är 

den period fastigheten ägs under, vilket Heimstaden tar hänsyn till då de lägger in 

ägoperioden i den 10-åriga kassaflödeskalkylen. Vasakronan investerar i fastigheter med ett 

långsiktigt ägarperspektiv vilket inte visar sig i investeringskalkylen då kalkylperioderna i 

stället baseras på hyreskontrakten.  

5.10.2 Restvärde   
Både Heimstaden och Vasakronan använder normalt 10 åriga kassaflödeskalkyler där 

fastigheters driftnetton och även det så kallade restvärdet uppskattas och nuvärdeberäknas. 

Vasakronan menar att restvärdet diskonteras i slutet av kalkylperioden på samma sätt som 

Persson (2011) belyser att restvärdets nuvärde beräknas vid kalkylperiodens slut. 

 

Persson (2011) påstår att med längre kalkylperioder och en högre kalkylränta får restvärdet en 

mindre betydelse. Vasakronan förklarar dock att särskilda fastighetstyper, så som en 

polisstation, får en hög restvärdesrisk även då långa kalkylperioder används.  

 

5.10.3 Metoder vid investeringskalkylering 
Wramsby och Österlund (2006) menar att nuvärdemetoden ger ett värde på en investering vid 

en viss tidpunkt genom att samtliga in- och utbetalningsströmmar diskonteras med företagets 

kalkylränta. Heimstaden använder samma metod vid nyförvärv av fastigheter men diskonterar 

i stället driftnettot med avkastningskravet, som kan likställas med kalkylräntan då den är ett 

företags sammanvägda avkastningskrav (Wramsby & Österlund, 2004). Vasakronan använder 

interna kassaflödesmetoder för att nuvärdeberäkna en fastighets driftnetto och restvärde.  

 

Ortprismetoden kan användas vid bedömning av fastigheters marknadsvärden (Persson, 2011) 

och för att fastställa ett nyförvärvs marknadsvärde kombinerar Heimstaden 

kassaflödesmetoden med ortprismetoden. Vasakronan nämner inte ortprismetoden som en 

metod som används inom företaget, men menar att det i kalkylen uppskattade värdet jämförs 

med ett marknadsvärde, vilket Persson (2011) beskriver som värdet för sannolika 

försäljningar på marknaden. 

 

Internräntemetoden kan utifrån kalkylräntan bedöma om en investering kommer att bli lönsam 

eftersom metoden visar om pengarna förräntas mer eller mindre effektivt i en investering 

jämfört med i den befintliga verksamheten (Wramsby & Österlund, 2006). Enligt Brealey et al 

(2011) kan företagets viktade genomsnittliga kapitalkostnad likställas med företagets 
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kalkylränta när alternativkostnaden för en investering likställs med att investera i befintliga 

delar av verksamheten, och en investerings värde kan bedömas utifrån kalkylräntan. 

Heimstaden beskriver en jämförelse mellan investeringens låneränta och investeringens 

kalkylränta som en bedömningsgrund för om ett nyförvärv av en fastighet kommer att bli 

lönsam.  

 

5.11 Investeringsuppföljning 

Uppföljning bör enligt Northcott och Alkaraan (2006) ske för att få strategisk vägledning vid 

beslutsfattandet, och Vasakronan följer upp investeringar för att se hur de bidragit till 

företagets själva affärsidé, medan Heimstaden anser uppföljningen vara tidskrävande.  
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Affärsidé, strategier 

och mål 

 

Vasakronan 

 

 

Investerar i orter och 

segment i 

tillväxtområden, för 

att hålla ett stort 

utbud av ett attraktivt 

fastighetsbestånd med 

hög kvalité. 

 

Heimstaden 

 

 

Investerar i centrala 

orter och attraktiva 

områden för att vara en 

attraktiv aktör på 

marknaden som 

erbjuder fastigheter i 

hög klass. 

Teoretisk 

referensram 

 

Besluta om kriterier, 

filosofier, planer och 

så vidare för att 

därefter besluta vilka 

fastigheter som kan 

möta verksamhetens 

affärsmässiga mål 

(Phyrr et al., 1989). 

Due Diligence – 

undersökningsprocessen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marknadsanalyser 

Undersöker noggrant 

säljarens material och 

tar fram värden i 

yrkeskunniga team 

innan beslut tas om 

huruvida företaget 

ska förvärva en 

fastighet eller ej. 

 

 

Hur ser efterfrågan på 

andra fastigheter ut 

gällande kontor- och 

butikslokaler samt 

hur hyresnivåer och 

uthyrningsgraden ser 

ut för liknande 

fastigheter. 

Undersöker fastigheten 

tekniskt, ekonomiskt 

och juridiskt vid 

beslutsfattning av ett 

fastighetsförvärv. 

Undersökningen 

fungerar även som 

underlag för att ge 

säljaren ett bud. 

 

Noteringar om 

marknaden visar 

tidigare fastigheters 

olika kostnadsbilder 

och schabloniserade 

värden. 

Minskar felaktigheter 

i samband med ett 

förvärv. Insamling av 

information och 

kunskap hjälper 

företaget att ta beslut 

inför en potentiell 

investering (Harvey 

& Lusch, 1998). 

 

Hitta 

jämförelsematerial på 

marknaden för 

liknande investeringar 

som kostnader, 

direktavkastning, 

vakanser mm 

(Persson, 2011). 

 

Investeringsbedömning 

 Metoder 

 

Kassaflödesmetoden Kassaflödesmetoden 

 

Ortprismetoden 

Kassaflödesmetoden/ 

nuvärdemetoden 

WACC 

Internräntemetoden 

 Syftet med 

lönsamhetsberäk

ning 

 

Beräkna värdet av ett 

eventuellt nyförvärv. 

 

Hjälpmedel för att ta 

beslut om vad 

företaget är villiga att 

betala för fastigheten 

med hänsyn till 

verksamhetens 

avkastningskrav. 

 

Jämför 

marknadsvärdet med 

företagets uppfattning 

om fastighetens 

värde. 

Beräkna investeringens 

värde för att se vad 

företaget är villiga att 

betala för fastigheten. 

 

Lönsamheten värderas 

genom att se vilken 

avkastning det insatta 

kapitalet genererar. 

 

Beräkna ett 

marknadsvärde. 

 

Jämförelser mellan 

olika investeringar 

kan göras och det 

mest lönsamma 

alternativet väljas 

(Renck, 1974). 

 Kalkylperiod 

 

Vanligtvis 5-10 år, 

längre då 

hyreskontrakt 

sträcker sig över 

10 år, men ägoperioden 

justeras i kalkylen 

Investeringens 

livslängd fastställs i 

kalkylen utefter 

ägarens livscykel 
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längre perioder (Phyrr et al., 1989). 

 Kalkylen som 

beslutsunderlag 

En kombination av 

kompetens och 

magkänsla med 

kalkylen som en 

input. 

Kalkylen gör att 

företaget har facit i 

hand inför 

investeringar.  

Investeringskalkylen 

är den vanligaste 

utgångspunkten för 

beslut om 

investeringar 

(Wramsby & 

Österlund, 2006).    

Investeringsuppföljning Visar hur olika 

investeringar bidragit 

till affären. 

Värderar fastigheters 

marknadsvärde inom 

verksamheten för att ge 

ett verkligt värde i 

balansräkningen. 

Skapar förutsättningar 

för att ta fram 

framtida värden 

(Northcott & 

Alkaraan, 2006). 

Kalkylränta Kalkylräntan sätts 

utefter 

avkastningskravet 

och inför varje 

investering funderas 

över kalkylräntan.  

Avkastningskravet 

ligger till grund för 

kalkylräntan som ses 

som en bärare av 

risker. 

Kalkylräntan sätts på 

marknaden och är det 

viktade 

direktavkastningskravet 

tillsammans med 

inflation.  

Kalkylräntan bör inte 

understiga 

utlåningsräntan.  

 

Kalkylräntan ska 

avspegla företagets 

lägsta 

avkastningskrav 

(Arwidi & Yard, 

1986), och vid 

fastställandet av 

kalkylräntan ska 

hänsyn till risker tas 

(Bejrum & 

Lundström, 1996).  

Avkastningskrav Avkastningskravet 

sätts genom en 

diskussion mellan 

företagets ägare och 

dess styrelse. 

Vasakronan har krav 

på att vara mer 

lönsamt än andra 

företag. 

Avkastningskravet 

kommer från ägaren 

och innebär att 

företagets pengar ska 

förräntas på bästa sätt i 

de placeringar som 

görs. 

Avkastningskravet 

kan ses som en 

belöning för att 

försumma 

konsumtion idag och 

istället få ut ett högre 

belopp i framtiden 

(Hirschey & 

Nosfinger, 2010).  

Icke finansiella risker Olika marknader 

innebär olika risker 

beroende på 

efterfrågan av lokaler, 

marknadshyror samt 

vart det är störst 

tillväxt.  Risker kan 

variera inom olika 

geografiska 

marknader, med en 

investerings tekniska 

förutsättningar och 

efter infrastrukturen. 

Olika marknader 

innebär olika risker. 

Risker kan även variera 

utefter en fastighets 

tekniska egenskaper, 

hur infrastrukturen ser 

ut och fastighetens 

framtida potential. 

Undersöker vakanser 

och marknadshyror 

som kan ses som risker.  

 

Drift- och 

underhållskostnader, 

marknadens 

värdeutveckling, 

hyresintäkter (Bejrum 

& Lundström,1996), 

priskänslighet 

(Peltomäki, 2007), 

infrastruktur (Keeris, 

2008) och framtida 

betalningsströmmar 

(Wramsby & 

Österlund, 2004).   
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Finansiella risker Låneräntor är en risk, 

men risken i 

investeringar 

reduceras i 

förhållande till 

mängden kapital som 

sätts in. 

Kassaflödet ska täcka 

räntekostnaderna för att 

en hög belåningsgrad 

ska ge en positiv 

hävstångseffekt.   

Belåningsgraden 

påverkar risken på 

grund av 

räntekostnader. 

Skatter påverkar 

företagets värde som 

blir en 

företagsspecifik risk 

att ta hänsyn till 

(Brealey et al., 2011). 

Figur 3. Analysmodell (egen modell) 
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6. Slutsatser 
I detta avsnitt presenteras uppsatsens slutsatser och problemformuleringen besvaras. 

Vi presenterar en modell över hur vi ser att investeringsprocessen ser ut och beskriver 

därefter vilka grunder bedömningen av förvärvet baseras på utifrån det analytiska arbetet i 

processen. Vi ger slutligen förslag till vidare forskning.  

 

Syftet med denna undersökning var att beskriva investeringsprocessen vid nyförvärv av 

fastigheter samt förklara vilka grunder bedömningen av förvärvet baseras på utifrån det 

analytiska arbetet i processen. Vår slutsats angående investeringsprocessen vid nyförvärv av 

fastigheter är att den övergripande ser ut som illustreras i figur 5.  

 

6.1 Investeringsprocessen  

6.1.1 Strategier och mål 
Vi ser att första steget i investeringsprocessen handlar om att formulera en affärsidé som 

beskriver vilka strategier företaget ska applicera för att nå verksamhetens uppsatta mål, som 

bör genomsyra hela processen då de i slutändan ska bidra till ett lönsamt resultat.  

6.2 Due-Diligence 
Vår empiriska undersökning visar att Due Diligence-processen används som en löpande 

undersökningsprocess för att en korrekt bedömning av fastighetens egenskaper ska kunna ske 

från investeringsprocessens början till slut.  

 

Under investeringsprocessen tas värden från säljaren fram kopplade till det potentiella 

nyförvärvets tekniska och ekonomiska förutsättningar, samt juridiska aspekter som kan 

komma att påverka den framtida förvaltningen. Investerare tar även med hjälp av 

yrkeskompetenta personer fram och uppskattar de värden som används i investeringskalkylen. 

Att människor med rätt kompetens tar fram värden ökar sannolikheten för att kalkylen 

stämmer överens med verkligheten, då värden kan baseras på bedömningar. Eftersom 

kalkylen kommer att göra det investeraren säger åt den att göra, och då investeringskalkylen 

ligger till grund för lönsamhetsbedömningen av nyförvärvet, är det av väsentlig betydelse att 

investeringskalkylens underlag tas fram i en noggrann undersökningsprocess.  

 

6.3 Kalkylränta, avkastningskrav och risker 
Investeraren tar hänsyn till kalkylräntan inför ett nyförvärv av en fastighet, eftersom 

kalkylräntan ger svar på vad fastigheten har för värde vid beräkningstillfället. Den nominella 

kalkylräntan består av uppskattningar om real ränta, inflation, ett riskpålägg samt 

räntekostnader. För att bestämma storleken på företagets kalkylränta vid ett nyförvärv av en 

fastighet har vi sett att investerare vänder sig till marknaden för att se vilka kalkylräntor andra 

investerare räknat med. Alternativt justeras företagets avkastningskrav utifrån fastighetens 

specifika egenskaper tillsammans med övriga risker som påverkar investeringen.  

 

Investeraren bör analysera vilka möjligheter till avkastning ett potentiellt förvärv ger, för att 

säkerställa att företagets avkastningskrav från ägarna uppnås.  

 

I investeringsprocessen ska investeraren analysera och bedöma olika typer av risker som 

påverkar fastigheten. Fastighetens specifika riskbild ser vi som fastighetens skick, läge och 

potential vilka är unika risker som bör analyseras inför varje nyförvärv. Ett nyförvärv av en 

fastighet kommer även att påverka företagets befintliga fastighetsportfölj och en 

väldiversifierad portfölj minskar den totala risken inom företaget. För att göra en korrekt 
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bedömning av en fastighets bidrag till företaget måste investeraren ta hänsyn till de finansiella 

risker som påverkar förvärvet, så som nyförvärvets förmåga att täcka framtida räntekostnader 

och möjligheten att få en positiv hävstångseffekt på investeringen. Investeraren kan 

kontrollera de finansiella riskerna inom företaget genom att använda marknadsinstrument som 

ränteswap och derivat för att begränsa räntekostnaderna vid nyförvärv av fastigheter. Andra 

finansiella risker för investeraren att ta hänsyn till inför ett fastighetsförvärv är vilka 

bindningstider och löptider företaget använder sig av då de lånar kapital för att finansiera 

investeringen. För att begränsa finansieringsrisken ytterligare bör investeraren ta hänsyn till 

finansmarknaden genom en diversifierad upplåning vilket innebär att använda olika 

finansieringskällor beroende på hur marknadsläget ser ut. 

 

Vi ser att fastighetsbolag som uppnår en positiv hävstångseffekt vid ökad investering med 

lånade medel ökar värdet på företaget. Vi ser även att ett belånat företag med en optimal 

kapitalstruktur ytterligare kan öka sitt värde med hjälp av en skattesköld. Företagets värde blir 

en företagsspecifik risk som en investerare bör ta hänsyn till inför ett  

nyförvärv av en fastighet, eftersom det kommer att påverka företagets lönsamhet vid 

investering.  

 

Marknadsanalyser kan nyttjas under investeringsprocessen för att ge investeraren information 

om bland annat andra investeringars direktavkastning, förvärvskostnader, hyror, vakanser, 

förvaltningskostnader. Underlaget bör anpassas utefter bedömningsobjektets läge och fysiska 

förutsättningar. 

 

6.4 Metoder vid investeringskalkylering 

Fastighetsinvesterare använder sig av en diskonterad kassaflödeskalkyl där fastighetens 

driftnetto samt restvärde nuvärdeberäknas i slutet av kalkylperioden, och ger ett 

verklighetstroget värde på investeringen. En längre kalkylperiod och en högre kalkylränta 

bidrar till att restvärdet får en mindre betydelse, men fastigheter med speciella förutsättningar 

kan få en förhöjd restvärdesrisk. Kalkylen blir ett internt verktyg inom verksamheten den 

används i, och resultaten från kalkylen kan ses som ett korrekt värde på lönsamheten eller 

som en riktlinje för om ett förvärv bör genomföras eller inte. Vi tolkar vår empiriska 

undersökning som att investeringskalkylen används som ett hjälpmedel för att bedöma 

lönsamheten på enskilda investeringar. Kalkylen tar även fram ett värde på det potentiella 

fastighetsförvärvet genom att ett pris beräknas med hjälp av fastighetens driftnetto och 

företagets avkastningskrav. Vår empiriska undersökning visar att en investerare kan bedöma 

en fastighets marknadsvärde genom att kombinera kassaflödesmetoden med ortprismetoden. 

Fastighetsinvesterare kombinerar metoderna för att kontrollera att de gör en korrekt 

bedömning av priset på en fastighet inför ett nyförvärv. 

 

En investerare kan även se till låneräntan för att bedöma om en investering kommer att bli 

lönsam eller inte, då låneräntan kan liknas vid internräntemetodens kalkylränta och 

kalkylräntan på marknaden blir nyförvärvets avkastning. Nyförvärvet kommer att bli lönsamt 

så länge alternativkostnaden för att låna pengarna till investeringen understiger investeringens 

avkastning. Investeraren kan använda metoden som ett hjälpmedel vid bedömningen av en 

investerings lönsamhet, men internräntemetoden kan inte ensam användas för att bedöma ett 

potentiellt nyförvärv. 

 

Vår undersökning visar att alternativkostnaden kan användas för att sätta kalkylräntan vid 

nyförvärv av fastigheter. Investeraren kan genom att undersöka vilken avkastning tidigare 

förvärv på samma marknad fått, bestämma var nyförvärvets avkastningskrav bör ligga och på 
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så sätt uppskatta kalkylräntan. På liknande sätt kan företagets viktade genomsnittliga 

kapitalkostnad likställas vid kalkylräntan då investeringen har samma alternativkostnad som 

resterande delar av verksamheten. Resultatet blir att ett nyförvärv av en fastighet kan bedömas 

utifrån sin alternativkostnad då nyförvärvets riskbild finns inom verksamheten.  

 

Kalkylperioden en investerare använder sig av bör justeras utefter det potentiella förvärvets 

risker. Kommersiella fastigheter innebär en större risk än bostadsfastigheter på grund av att de 

är mer känsliga för vakanser. Kalkylperioden bör därför bli kortare för att kalkylen ska bli 

verklighetstrogen under hela kalkylperioden. Vår undersökning visar att en allt för lång 

kalkylperiod inte används även då investerare har en lång investeringshorisont, vilket vi tror 

beror på att investeringen blir mer osäker ju längre fram i tiden investeraren ser.  

 

Investeraren kan undersöka om kalkylens framräknade värde på fastigheten stämmer överrens 

med marknadens uppfattning av värdet, för att ett korrekt pris för investeringen ska kunna 

fastsällas. 

 

En investering kan i efterhand följas upp för att undersöka det affärsmässiga bidraget till 

företaget och för att få strategisk vägledning vid kommande investeringar i framtiden.   

 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Vår undersökning lyfter fram att investeringsprocessen inte skiljer sig avsevärt åt mellan teori 

och praktik. Dock lyfts ett fåtal skillnader fram mellan företag som investerar i kommersiella 

fastigheter och bostadsfastigheter, och vi ser bland annat att kalkylperioderna och riskbilden 

som påverkar ett nyförvärv av en fastighet ser olika ut. Vi föreslår vidare forskning på 

exempelvis skillnader mellan strategier eller tillvägagångssätt vid nyförvärv av fastigheter i 

kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter.  
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Bilaga 1. Intervjuunderlag 
Intervjuunderlag 

Hur ser företagets investeringsstrategi ut? 

 

Hur arbetar företaget inför en investering i form av nyförvärv av fastigheter? 

 

Hur tas material fram som används för att bedöma en fastighetsinvestering? 

 

Hur ser analysarbetet ut inför en investering? 

 

Om investeringskalkylen 
Hur beräknar företaget en investerings lönsamhet? 

 

I vilket syfte används investeringskalkylen? 

 

Beskriv företagets tillvägagångssätt vid investeringskalkylering. 

 

Hur bedöms en investerings livslängd vid investeringskalkylering? 

 

Hur tas de värden fram som används i beräkningsunderlaget? 

 

Ser företaget utanför den interna verksamheten vid insamling av underlag till 

investeringskalkylen?  

Om Ja: I vilket syfte? 

Om Nej: Finns det någon specifik anledning att enbart se till intern data? 

 

Om kalkylräntan 
På vilken nivå bestäms kalkylräntan inom företaget? (Central/Divisionsnivå/annan nivå) 

 

På vilka grunder baseras valet av kalkylränta? 

 

Hur tar kalkylräntan hänsyn till olika typer av fastighetsinvesteringar? 

(bostäder/kontor/fastighetsskick osv.)  

 

Hur tar företaget hänsyn till den förändrade risken vid val av kalkylränta inför en investering? 

 

Om avkastningskrav och risker 

Vilka krav ställer företaget på de investeringar som görs? 

 

På vilket sätt bestäms avkastningskravet på fastighetsinvesteringar inom företaget? 

 

Vilka faktorer justerar avkastningskravet vid nyförvärv av fastigheter? 

 

Hur tar företaget hänsyn till risker vid nyförvärv av fastigheter? 

 

Vilka är de främsta riskerna som påverkar ett nyförvärv av en fastighet? 

 

Bedöms investeringens risk förändras under förvaltningsperioden? Hur påverkas 

investeringskalkylen av eventuella förändringar? 

Hur arbetar företaget kring de finansiella riskerna vid investeringar? 



 

 

 

 

  



 

 

Bilaga 2. Operationalisering 

INVESTERINGSPROCESSEN Hur ser företagets investeringsstrategi ut? 

 Hur arbetar företaget inför en investering i 

form av nyförvärv av fastigheter? 

 Hur tas material fram som används för att 

bedöma en fastighetsinvestering? 

 Hur ser analysarbetet ut inför en investering? 

INVESTERINGSKALKYLERING Hur beräknar företaget en investerings 

lönsamhet? 

 På vilket sätt använder företaget sig av 

investeringskalkylering? 

 Hur tas de värden fram som används i 

beräkningsunderlaget? 

 Hur bedöms en investerings livslängd vid 

investeringskalkylering? 

 Ser företaget utanför den interna 

verksamheten vid insamling av underlag till 

investeringskalkylen? 

KALKYLRÄNTA På vilka grunder baseras valet av 

kalkylränta? 

 Hur omvandlas identifierade risker till den 

valda kalkylräntan? 

 Hur tar kalkylräntan hänsyn till olika typer 

av fastighetsinvesteringar? (bostäder, kontor, 

fastighetsskick osv.) 

 Hur tar företaget hänsyn till den förändrade 

risken vid val av kalkylränta inför en 

investering? 

 På vilken nivå bestäms kalkylräntan inom 

företaget? 

AVKASTNINGSKRAV Vilka krav ställer företaget på de 



 

 

investeringar som görs? 

 På vilket sätt bestäms avkastningskravet på 

fastighetsinvesteringar inom företaget? 

 Vilka faktorer justerar avkastningskravet vid 

investeringar i fastigheter?  

RISKER Vilka är de främsta riskerna som påverkar ett 

nyförvärv av en fastighet? 

 På vilket sätt arbetar företaget med att ta 

hänsyn till risker vid fastighetsinvesteringar? 

 Bedöms investeringens risk förändras under 

förvaltningsperioden? Varför/Varför inte? 

 Hur arbetar företaget kring de finansiella 

riskerna vid investeringar? 

 

 


