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Frågeställning: Hur skiljer sig avkastningsmöjligheterna åt mellan bostadsfastigheter och 

lokalfastigheter? 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur möjligheterna till avkastning skiljer sig åt 

mellan bostadsfastigheter och lokalfastigheter. 
 

Metod: En kvalitativ metod bestående av djupintervjuer och dokumentundersökning av de tre 

undersökta fastighetsbolagens årsredovisningar. Urvalet av bolag är begränsat till Halmstad där 

tre fastighetsbolag representerar tre olika typer av fastighetsbolag. Ett med bostäder, ett med 

lokaler och ett med båda delarna.  
 

Slutsats: Fastighetsbolag med lokaler i sitt fastighetsbestånd har större möjligheter att generera 

större ekonomisk avkastning än fastighetsbolag som innehar bostadsfastigheter. Skillnaden i 

avkastningsmöjligheterna grundar sig i juridiska skillnader mellan fastighetstyperna bostäder och 

lokaler som möjliggör för ägaren av lokaler att ta ut marknadsmässig hyra och föra över 

investeringskostnader på lokalhyresgästen. En fastighetsägare med ett bestånd bestående av 

bostadsfastigheter har inte möjlighet att justera hyran då denne enligt lag måste följa bruksvärdet 

för lägenheten och saknar möjlighet att ta betalt för större investeringar i fastigheten. Generellt 

sett så är avtalsfriheten mycket större för lokalfastigheter vilket ger mycket större möjlighet till 

en bra avkastning för fastighetsägaren som äger och förvaltar lokaler. En fördel med bostäder är 

att det föreligger en mindre risk för vakanser jämfört med lokaler och därmed förlorad 

hyresintäkt för fastighetsägaren.  
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Abstract 

 

Title:    Residential or commercial property? Differences in return opportunities 

Seminariedatum:  2015-05-30 

Högskola:   Högskolan i Halmstad 
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Examinator:   Eva Berggren  

Handledare:   Titti Eliasson  

Sidantal:   27 

Bilagor:   2 

Nyckelord:  Properties, commercial properties, residential properties, property 

management, financial analysis. 
 

Problem statement: How do the possibilities of economical return diverge between residential 

properties and commercial properties? 

 

Purpose: The purpose of this thesis is to investigate the possibilities of economical return 

between residential properties and commercial properties.  

 

Method: The method is qualitative with thorough interviews and year end report researches of 

the three studied property companies. The selection of companies is limited to Halmstad, where 

we have chosen three real estate companies to represent three different types of property 

portfolios. One company with residential properties, one with commercial properties and one 

with both.  

 

Implications: Real estate companies owning and managing commercial properties can generate a 

higher return than real estate companies consisting of residential properties. 

The difference in return, derive from the juridical differences between the types of properties. it 

allows the commercial property owner to receive a market based rent and extract all costs of 

investing in the property from the tenant. A property owner with a portfolio of residential 

properties does not have the possibility to adjust the rent, because the law regulates the residential 

rents. The residential property owner can not extract investment costs deriving from the property 

from the tenats since the rent is regulated. Generally the possibility to agree upon terms is far 

more better for commercial properties, for which the landlord and the tenant can make 

arrangements on any terms they like. Tenancy agreements for residential property are regulated 

and the landlord and the tenant have a very limited freedom of making agreements. In spite of the 

limited possibility to make agreements between the landlord and the residential tenant, there is an 

advantage for residential properties. That advantage comes from the smaller risk of having 

residential tenants. The risk for vacancies is much smaller compared to commercial properties, 

because of high demand on dwellings in Sweden. Because of the vacancies, which are practically 

zero for residential properties, this limits the risk of losing rental income for the residential 

property owner. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Fastighetsbranschen i Sverige är stor och engagerar många. Det är en bransch som berör och 

påverkar stora delar av samhället. Branschorganisationen Sveriges Byggindustrier skriver i 

rapporten Fakta om Byggandet 20151 att Sveriges totala fastighetsbestånd uppgår till ca 7 400 

miljarder svenska kronor. Samtidigt sker det årligen i Sverige transaktioner av fastigheter till ett 

värde som uppgår till mer än 100 miljarder svenska kronor och under 2014 slogs rekord och 

fastighetstransaktionerna uppgick till ett värde av 160 miljarder2. 
 

Sedan 1990 har fastighetspriserna för hyresfastigheter mer än dubblerats enligt SCB:s 

fastighetsprisindex. Detta kan jämföras med inflationen som uppgått till ca 50 %3. Det faktum att 

fastighetspriserna utvecklats bättre än inflationen över tid gör och har gjort det intressant att äga 

fastigheter. Att äga fastigheter innebär även en operativ verksamhet som, via hyresinbetalningar, 

kan genererar stabila kassaflöden över tid och vid rätt förvaltning även ge god avkastning under 

ägandets tid (Bejrum och Lundström, 1996). Fastigheter kan bestå av lokaler eller bostäder. Här 

ser vi en avsaknad av information rörande skillnader i förvaltning av fastigheter bestående av 

lokaler kontra bostäder, förvaltning som i slutändan har inverkan på fastighetens avkastning.  
 

I lagens mening är det skillnad på att hyra ut bostäder och att hyra ut lokaler. Jordabalkens 12:e 

kapitel gör en uppdelning där en bostadshyresgäst har starkare besittningsskydd, hyran ska 

motsvara bostadens bruksvärde och fastighetsägaren är skyldig att underhålla och upprätthålla 

lägenhetens skick. För en fastighetsvärd som hyr ut lokaler finns det möjligheter att, friare än när 

det gäller bostäder, avtala om förutsättningarna Huvudsakligen så är besittningsskyddet svagare, 

hyressättningen friare och fastighetsägaren har möjligheten att avtala bort allt ansvar för 

reparationer och underhåll i enighet med Jordabalkens 12:e kapitel. 

I en pilotstudie i intervjuformat med Inge Gustavsson, Helsingborgshem, framkommer markanta 

skillnader mellan fastighetstyperna. Gustavsson pratar om skillnader i drift, underhåll, 

reparationer, arbetsbelastning för förvaltningsorganisationen, vakansgrad etc. 

Avtalsmöjligheterna mellan parterna skiljer sig åt. För lokaler råder mycket större avtalsfrihet än 

för bostäder menar Gustavsson, bland annat vad gäller hyresnivån. Uthyrning av bostäder är mer 

begränsad än lokaler i bland annat hyressättningen och i större grad direkt lagstyrt vad gäller 

avtalsmöjligheter. Gustavsson talar om skillnader mellan bostäder och lokaler i möjlighet att 

avtala om vilka förvaltningsprestationer som krävs från fastighetsägaren samt skillnad i den 

monetära ersättning som hyresgästen debiteras, det vill säga hyran. 
 

1.2 Problemdiskussion 

Olika typer av fastigheter innebär olika tillämpningar av lagar och regler. Jordabalkens 12 kap. 

gör skillnad på om det är lokal eller bostad i fastigheten. Geltner (2007), Wilhelmsson, 

Andersson och Klingborg (2011) och Fastighetsägarna (2006) likställer fastighetstyperna utan att 

                                                
1 https://publikationer.sverigesbyggindustrier.se/Userfiles/Info/491/FoB_2015.pdf 
2 http://www.dagensfastigheter.se/tag/fastighetstransaktioner 
3 http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Boende-byggande-och-

bebyggelse/Fastighetspriser-och-lagfarter/Fastighetspriser-och-lagfarter/10957/10964/74160/ 
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åtskilja dem. I Commercial real estate: Analysis and Investments av Geltner (2007) berörs inte 

några skillnader i typen av fastighet trots hans grundliga genomgång av fastighetsekonomi och 

kalkylering. Fastighetsägarnas branschorganisation Fastighetsägarna gör i deras kompendium om 

fastighetsinvestering och förvaltning Förvaltarstegen (2006) heller ingen skillnad på ägande och 

förvaltning beroende på typen av fastighet. Nordlund (2015) nämner ingen skillnad beroende på 

fastighetstyp i sin beskrivning av ekonomiska analysnyckeltal för fastigheter. Bejrum och 

Lundström (1986) ger läsaren verktygen för att på djupet analysera fastigheter men de skiljer inte 

heller på fastigheterna beroende på om de består av lokaler eller bostäder. Även Högberg och 

Högberg (2000) och Wilhelmsson et al. (2011) som fokuserar på förvaltning av fastigheter gör 

ingen åtskillnad mellan fastighetstyperna bostäder och lokaler.  
 

Jordabalkens 12 kapitel gör tydliga skillnader på lokaler och bostäder. Vid en genomförd 

pilotstudie med Inge Gustavsson som är verksam i fastighetsbranschen påtalas också skillnader 

mellan bostäder och lokaler, bland annat i förvaltning och hyressättning. Utifrån den, begränsade, 

kartläggningen av teori vi genomfört finner vi ett kunskapsgap huruvida skillnaderna mellan 

bostäder och lokaler ger utslag i möjligheterna till avkastning.  
 

1.3 Frågeställning 
Hur skiljer sig avkastningsmöjligheterna åt mellan bostadsfastigheter och lokalfastigheter? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur möjligheterna till avkastning skiljer sig åt mellan 

bostadsfastigheter och lokalfastigheter. 
 

1.5 Definition av ekonomisk avkastning 

Avkastning är ett lönsamhetsmått som kan definieras på olika sätt. Vi har valt att använda oss 

utav Ax, Johansson och Kullvéns (2015) definition av avkastning. De definierar avkastning som 

resultat i relation till kapital. Enligt Ax et al. (2015) är avkastning synonymt med räntabilitet och 

lönsamhet.  
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2 Teoretisk referensram 

2.1 Fastighetstyperna 

Bostadsfastigheter är fastigheter som är uppdelade i lägenheter vilka är avsedda att brukas som 

bostäder. Bostadslägenheter ska enligt lag hålla minst en så kallad lägsta möjliga standard. Detta 

innebär att lägenheten skall vara försedd med: kontinuerlig uppvärmning, varmt- och kallt vatten, 

avlopp, toalett och tvättställ, dusch, elektrisk ström, spis, diskho och kylskåp med mera (12 

kapitlet 18a § Jordabalken). 
 

En lokalfastighet består av lägenheter som är avsedda att användas som utrymme för att bedriva 

kommersiell verksamhet. Det kan vara allt ifrån butiker och caféer till stora köpcentra, eller 

någon annan slags näringsverksamhet. Skicket på lägenheten är fritt att avtala om mellan 

parterna, lika så underhållet av lägenheten. Fastighetsägaren kan friskriva sig allt ansvar att 

underhålla lägenheten under hyresförhållandet (12 kapitlet 9 § Jordabalken). 
 

2.1.1 Juridiska skillnader mellan bostäder och lokaler 

Att äga fastigheter som innehåller hyreslokaler eller att äga fastigheter som innehåller 

hyresbostäder innebär olika tillämpning av den svenska lagen. Det vill säga olika lagrum 

tillämpas beroende på fastighetens avsedda användning. I Jordabalkens 12:e kapitel avhandlas 

Hyreslagen som reglerar hyresförhållandet mellan fastighetsägaren och hyresgästen. Men här i 

görs skillnad på om det är en lokal eller bostad som är i fråga. En stor skillnad är 

besittningsskyddet som innebär att hyresgästen vid uppsägning har rätt till förlängning av avtalet 

i fråga om bostadslägenhet enligt 12 kap. 46 § Jordabalken. Besittningsskyddet uppkommer när 

hyresavtalet sluts vilket skyddar hyresgästen. Vad beträffar lokaler gäller istället 12 kap. 57 § 

Jordabalken som säger att lokaler har ett indirekt besittningsskydd som innebär att hyresgästen 

har rätt till ersättning om inte avtalet förlängs vid uppsägning. En stor skillnad är att det indirekta 

besittningsskyddet för lokaler uppkommer först efter att hyresförhållandet varat i 9 månader 

enligt 12 kap. 56 § Jordabalken. Fastighetsägarens underhållsskyldighet av bostadslägenheter 

regleras i 12 kap. 15 § Jordabalken. Underhållsskyldigheten gäller bostadslägenheter och vad 

gäller lokaler så har fastighetsägaren möjlighet att avtala bort denna skyldighet med hyresgästen. 

 

Vill någon av parterna i ett hyresförhållande reglera hyran eller något annat i avtalet så skall 

avtalet sägas upp för villkorsändring. För en bostadshyresgäst som vill ha sin hyra sänkt så bör 

denne säga upp avtalet för villkorsändring enligt 12 kap. 54 § Jordabalken. Är det istället ett fall 

som berör en lokal där någon av parterna vill ändra hyresvillkoren är det i de fallen 12 kap. 58 § 

Jordabalken. Många gånger kan hyresvärd och hyresgäst inte enas i samband med dessa 

förhandlingar och kan tvingas hänskjuta tvisten till Hyresnämnden som i första hand försöker 

medla mellan parterna och finna en lösning. Men vem som ansvarar för att hänskjuta tvisten till 

Hyresnämnden är inte den samma i de olika hyresförhållandena. Gäller det en bostad så är det 

hyresvärden som skall vara aktiv och hänskjuta tvisten till Hyresnämnden enligt 49§ och vice 

versa för lokaler enligt 12 kap. 58a § Jordabalken.  

 

Vad gäller hyran och dess storlek så regleras denna enligt bruksvärdesprincipen där till exempel 

läge, skick och storlek på utrymmet tas i beaktning 12 kap. 55 § Jordabalken. Men det finns en 

stor skillnad mellan lokaler och bostäder nämligen att hyran för bostäder inte får indexregleras 

vilket är tillåtet för lokaler enligt 19§. Hyran för lokaler får indexregleras och får även regleras 
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utifrån hyresgästens rörelseintäkter enligt överenskommelse mellan parterna. En annan skillnad 

mellan hyresbostäder och hyreslokaler görs i 12 kap. 57a § Jordabalken där det fastslås att 

marknadshyra är tillämplig för hyreslokaler. Som tidigare nämnt så börjar besittningsskyddet för 

lokaler att gälla först efter 9 månader vilket innebär att det är först då regleringen om 

marknadshyra kan börja gälla. De inledande 9 månaderna råder avtalsfrihet och en så kallad fri 

hyressättning.  
 

2.2 Fastighetsförvaltning 

 

 
Figur 1. Härledning av avkastningen (egenkonstruerad). 
 

För att kunna mäta fastighetsbolagens avkastning behöver vi sätta deras resultat i relation till 

deras kapital. Kapitalet som används i beräkningen av avkastning motsvarar i princip 

fastigheternas värde. Resultatet utgörs av intäkter minus kostnader, som i fastighetstermer blir 

hyresintäkter minus driftskostnader (Nordlund, 2015).  

 

Hyresintäkterna och driftskostnader är en del av fastighetsförvaltningen som Bejrum och 

Lundström (1996) definierar. Fastighetsförvaltning förknippas enligt Bejrum och Lundström 

(1996) med att bereda utrymme och service till en nyttjare av en hyresfastighet. De gör följande 

definition “Fastighetsförvaltning utgör en process där arbete, kapital och kunnande omvandlas till 

utrymme och service.” (Bejrum & Lundström, 1996 s. 17). 
 

Fastighetsförvaltningen är den operativa verksamheten för ett fastighetsbolag och är därmed 

avgörande för fastighetsbolagets resultat. Effektivitet i förvaltningen med syfte att hålla låga 

kostnader och få så stora hyresintäkter som möjligt är centralt för att göra ett bra resultat och 

uppnå god avkastning. Bilden nedan, figur 2, visar på vilka faktorer som påverkar resultatet och 

därmed avkastningen i ett fastighetsbolag. 
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Figur 2. påverkan på avkastningen (egenkonstruerad). 

 

2.2.1 Hyresintäkter 

Det som får verksamheten i ett fastighetsbolag att gå runt är de intäkter som fastigheterna generar 

via hyror. Att se till att intäkterna varje månad kommer in som de ska är en del av förvaltningen. 

Intäkterna i ett fastighetsbolag är i regel väldigt förutsägbara och stabila, detta då hyresgäster ofta 

har hyreskontrakt som sträcker sig över en längre period. Uteblivna hyresinbetalningar har 

förvaltaren i uppgift att driva in genom olika processer. Hyresintäkterna är fastighetsbolagens 

enda intäkt och därmed av stor vikt (Nordlund, 2015). Fastighetsägaren kan påverka 

hyresintäkterna genom att investera i fastigheten och förhandla om hyresavtal för att höja 

hyrorna. Möjligheten till att justera hyrorna styrs dock av juridiska faktorer som beskrivits 

tidigare, speciellt för bostadsfastigheter som har reglerad hyra (12 kap 55 § Jordabalken). 

 

2.2.2 Hyresgästomsättning 

Lind och Lundström (2009) menar att transaktionskostnaderna som uppstår vid byte av hyresgäst 

kan vara betydande för fastighetsägaren vid höga in- och utflyttningar av hyresgäster. 

Kostnaderna består av justeringar av lokaler om det är lokalhyresgäst och ofta reparationer och 

underhåll om det gäller bostadshyresgäster då en ny bostadshyresgäst ofta vill ha arbeten 

genomförda som tidigare hyresgäst inte brytt sig om. Det är därför viktigt att arbeta för att ha en 

låg hyresgästomsättning för att på så sätt undvika dessa kostnader. Lind och Lundström (2009) 

menar att dessa kostnader ofta är större beträffande lokaler eftersom företagen som hyr lokalerna 

ofta har unika behov. En bostadshyresgäst kan i många fall flytta in direkt utan att det uppstår en 

kostnad. 

Ekonomisk 
avkastning

Vakansg-
rad

Hyresgästom-
sättning

Underhåll

Drift
Reparati-

oner

Miljöcertif-
ieringar

Hyresnivå
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2.2.3 Vakanser 

Lind och Lundström (2009) skriver även att det är viktigt att ha vakanser med i beräkningarna vid 

analyser av fastigheter. Detta då vakanser direkt betyder att fastigheten står med uteblivna 

intäkter. Att ha tomma lokaler eller bostäder i sitt bestånd kan bli väldigt kostsamt för 

fastighetsbolaget eftersom de uteblivna intäkterna som vakanserna innebär får en direkt effekt på 

fastighetsbolagets resultat då intäkterna blir lägre. Vakansgraden, som är andelen ej uthyrd yta, är 

en variabel som svänger mycket och detta särskilt på kontorsmarknaden. Den påverkas av 

konjunkturen vi befinner oss i och varierar över tid. Det blir då extra viktigt att ha fastigheter som 

är attraktiva och som är rätt placerade för att minska påverkan av dessa svängningar. Kan 

fastighetsbolaget undvika svängningarna i uthyrningen kommer de hela tiden ha stabila flöden av 

intäkter och inga variationer. Det handlar om att hela tiden generera maximala intäkter av 

fastighetsbeståndet och inte låta några intäkter gå förlorade, detta uppnås genom en låg 

vakansgrad. (Wilhelmsson, Andersson & Klingborg, 2011; Lind & Lundström, 2009). 

2.2.4 Miljöcertifiering 

Att arbeta med miljö och energifrågor i fastigheterna är gynnsamt, inte bara ur 

besparingssynpunkt men även ur konkurrenssynpunkt förklarar Lind och Lundström (2009). Det 

ger fastighetsägaren ett bättre förhandlingsläge och varumärke då denne har en på marknaden 

attraktivare fastighet. Det fördelaktiga förhandlingsläget innebär också att hyresgästerna är 

beredda att betala mer för denna typ av fastigheter. Fastighetsbolagen kan därmed tack vare sina 

attraktiva miljöcertifierade fastigheter öka sina intäkter. Det är även gynnsamt med 

miljöcertifiering för fastighetsägaren då vakanserna kan hållas låga tack vare de mer attraktiva 

miljöcertifierade fastigheterna och detta leder i förlängningen till att fastighetsbolaget säkerställer 

sina intäkter. Enligt Lind och Lundström (2009) så söker sig många lokalhyresgäster idag till 

lokaler som kan erbjuda utrymmen som klassas som miljöcertifierade för att på sådant sätt 

minska sin klimatpåverkan. Därför är miljöcertifieringar attraktiva för en fastighetsägare. 

Resultaten av det här är att fastighetsägare som till stor del har ett bestånd som är miljöcertifierat 
drar stor nytta av detta då denne har en för marknaden mer attraktiv fastighet (Lind & Lundström, 

2009).  
 

2.2.5 Drift, underhåll och reparationer 

Högberg och Högberg (2000) skriver att det i den dagliga verksamheten i förvaltandet ingår att 

hålla rent hissar, entréer, tvättstugor och andra gemensamma ytor som hyresgästerna har tillgång 

till. I fastigheterna behöver det ske reparationer fortlöpande. Men Högberg och Högberg (2000) 

framför även att det är viktigt med rätt personal som genomför detta arbetet. Personalen skall 

genom sitt eget uppträdande på, i och kring fastigheten vara ett föredöme för hur saker och ting 

skall skötas. Personalen har även en uppgift att sköta den dagliga personliga kontakten ute på 

fältet, att visa närvaro och hjälpa hyresgäster med enklare reparationer vid förfrågan. Det uppstår 

ofta akuta problem för hyresgäster och dessa måste hyresvärden dvs. fastighetsägaren kunna 

avhjälpa med kort varsel (Högberg & Högberg, 2000). De ovan nämnda sakerna sköts med fördel 

av en husvärd som tillsätts av fastighetsägaren. Husvärden kan även hantera saker som att vända 

rabatter, plocka skräp, klippa gräs eller skotta snö samtidigt som denne är tillgänglig för 

hyresgästerna. Detta är saker som fastighetsägaren ansvarar för och bör genomföra. 

 

I vilken grad dessa åtgärder behövs varierar beroende på fastighetstyp och kan varierar kraftigt 

mellan olika fastigheter, det innebär att kostnaderna för underhåll, drift och reparationer kan vara 
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väldigt olika beroende på fastighet. (Högberg & Högberg, 2000).  Med gott uppträdande, 

avhjälpande av fel och trivsamma ytor i och kring fastigheten håller fastighetsbolagen hyresgäster 

nöjda. Att hålla hyresgäster nöjda är av stor vikt för att undvika mång in- och utflyttningar vilka 

är kostsamma för fastighetsbolagen. Detta arbete syftar alltså även till att hålla kostnaderna nere 

för fastighetsbolaget och säkerställa kontinuerliga hyresintäkter.  
 

2.3 Ekonomisk prestation och due diligence 

För att bedöma och analysera ett företags finansiella situation och ekonomiska prestation samt 

göra en analys krävs kunskap om företagsfinansiering (Greve, 2003). För att citera Greve (2003) 

”Bara den som behärskar den finansiella verktygslådan kan bilda sig en egen uppfattning om 

företags finansiella situation.” (s. 9). Det finns ett stort samband mellan att mäta ett företags 

prestationer via ekonomiska nyckeltal och att förstå behovet av finansiering och den 

avkastningen finansieringen kan åstadkomma. Avkastning och lönsamhet kan mätas på olika sätt. 

Ekonomisk avkastning mäts ofta som relationen mellan resultat och kapital. Lönsamhet fokuserar 

på resultat i förhållande till intäkter. (Greve, 2003; Mihajlovic, Stankovic, & Nikolic, 2015). Mer 

om det längre ner.  
 

Vad ett företag, av aktieägarna, förväntas prestera kan sammanfattas i ett avkastningskrav. 

Avkastningskravet ställer sedan krav på företaget att uppnå visa prestationer. Bolagets långivare 

är också finansiärer och intressenter. Dessa ställer också i regel krav på ekonomiska prestationer 

som ska säkerställa företagets betalningsförmåga och möjlighet att täcka företagets åtagande 

gentemot dem (Greve, 2003). 
  
Greve (2003) nämner två viktiga aspekter för ett företag i finansieringssammanhang. Dels ska 

företaget bestämma hur stort överskottet måste vara och dels hur kassaflödet ska dirigeras för att 

åstadkomma överskottet. Detta bryts ner i finansiella nyckeltal som gör företagets prestationer 

mätbara. 
 

Enligt Nordlund (2015) skiljer sig analysen av ett fastighetsbolag från analysen av andra bolag, 

han går dock inte in på i vilka avseende ett fastighetsbolag ekonomiskt särskiljer sig från andra 

bolag. Vidare går han in på due diligence som är en ”ekonomisk besiktning i syfte att bedöma 

verksamheten samt konsistens i olika poster i ekonomisk redovisning” (Nordlund, 2015, s.267). 

Michael Benoliel (2015) beskriver due diligence som ett viktigt verktyg för att bedöma en 

verksamhets, oavsett bransch, värde. Det är verktyget due diligence vi är ute efter och inte 

resultatet i form av en värdering. Syftet med denna teori i vår undersökning är inte att bedöma 

värdet av verksamheten utan att använda oss av de delar due diligencen består av. Due diligence 

för fastighetsbolag beaktar många beståndsdelar som är relevanta för vår undersökning, t.ex. 

hyreskontrakt, hyressättning och vakansgrad. Vidare styrker Benoliel (2015) vikten av due 

diligence på grund av att många företagsaffärer misslyckas på grund av dålig due diligence. 

Genomförandet av en god due diligence vid företagsaffärer spelar en stor roll för att göra 

framgångsrika företagsaffärer (Benoliel, 2015). Reilly (2014) beskriver att due diligence-

processen ska beskriva företaget i dåtid, nutid och framtid. Nordlund (2015) redogör för att due 

diligencen ofta tar sin början i den externa redovisningen för att sedan gå på djupet i den interna 

redovisning som företager släpper till den undersökande parten.  
 

Benoliel (2015) beskriver i punktform sitt förslag på hur han anser att effektiv due diligence bör 

gå till. Både hur processen bör se ut samt vilket mindset utföraren bör ha. Dessa är de relevanta 

punkterna. 
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1. Samla information from både primär- och sekundärkällor. Var som en detektiv och 

misstänk att källor kan vara felaktiga. (Benoliel, 2015). 

2. Bredda undersökningen till att inte bara inkludera siffror. Betrakta alla värden i det du 

undersöker. Både så kallade hårda och mjuka värden. (Benoliel, 2015). 
 

I en due diligence ingår en ekonomisk besiktning av företaget och en due diligence skiljer sig inte 

mycket från en finansiell analys som Greve (2003) berättar om och nyckeltalen som Nordlund 

(2015) beskriver kan likväl ingå i en due diligence som i en finansiell analys. Benoliel (2015) 

fokuserar mer på “mjuka värden” medan Greve (2003) fokuserar på ekonomiska nyckeltal. 
 

Nordlund (2015) redogör för de finansiella nyckeltal han anser relevanta för just analys av 

fastighetsbolag. Han håller sig dock inte bara till finansiella nyckeltal utan nämner även det som 

Benoliel (2015) kallar mjuka värden som även Nordlund (2015) anser vara värda att undersöka 

och analysera. När det gäller fastigheter menar Nordlund (2015) att de mjuka värdena är följande: 
 

-          Hur långa hyreskontrakten är. (Även kallat duration.) 

-          Hur avtalet mellan hyresvärd och hyresgäst ser ut gällande ansvar för drift och 

underhåll? Vem sköter det och vem tar kostnaden? 

-          Hyresnivån. Är hyrorna högre eller lägre än marknadshyran/Bruksvärdeshyran? 

-          Hyresgästens betalningsförmåga. Risken att hyresgästen får betalningsproblem. 

-          Bedömning av läget och flexibiliteten i byggnaden. 

-          Hur ser utbud och efterfrågan ut på marknaden? 

-          Vilken vakansgrad föreligger och hur hög är risken för ökade vakanser? 

-          Finns möjlighet att ändra hyran till omsättningsbaserad hyra? 

 

Beträffande hyran så gäller marknadshyra för hyreslokaler och bruksvärdeshyra för 

hyresbostäder. Detta gör det svårt att justera hyran på hyresbostäder (Nordlund, 2015). Det 

överensstämmer med vad vi tidigare skrivit om Jordabalken. Längden på avtalen för 

lokalhyresavtal (durationen) är väsentlig att ta hänsyn till. Långa avtal säkerställer säkra intäkter 

och korta avtal är förenat med större risk (Nordlund, 2015). Driftsutbetalningarna, eller 

utbetalningar hänförliga till driften av fastigheten, kan också variera mellan olika fastigheter och 

olika bolag (Nordlund, 2015). 
 

2.4 Ekonomisk avkastning 

Ax et al. (2015) och Greve (2003) beskriver att det finns olika typer av lönsamhets- och 

avkastningsmått. Vanliga mått är räntabilitetsmått. De nämner räntabilitet på eget kapital och 

räntabilitet på totalt kapital. Utöver räntabilitetsmåtten finns andra nyckeltal som vi återkommer 

till. Greve (2003) kallar de ekonomiska måtten för finansiella nyckeltal. Räntabilitet är ett relativt 

mått där avkastningen sätts i förhållande till kapitalinsatsen. Vilken nivå på resultaträkningen 

som används som täljare och vilket kapital som utgör nämnaren varierar mellan måtten (Greve, 

2003).  
 

2.4.1 Räntabilitetsmåtten 

Räntabilitet på totalt kapital (Rt) 

För att mäta hur företaget förräntar hela det kapital som balansräkningen innehåller adderas 

rörelseresultatet med finansiella intäkter och summan divideras med det totala kapitalet. Rt = 
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Rörelseresultat + finansiella intäkter / totalt kapital. Som framgår av formeln är det resultatet före 

finansiella kostnader eftersom räntabilitetsmåttet inte ska göra skillnad på hur företag är 

finansierade. Nordlund (2015) kallar nyckeltalet för avkastning på totalt kapital istället för 

räntabilitet. Mätningen är dock den samma. Nyckeltalet ger en bra bild av hur företag förräntar 

alla de medel som företaget förfogar över. (Greve, 2003; Isberg & Pitta, 2013; Nordlund, 2015; 

Hansson, Arvidsson och Lindquist, 2006; Ax et al., 2015). 
 

Rörelseresultat + finansiella intäkter / Totalt kapital = Räntabilitet på totalt kapital 
  
Räntabilitet på eget kapital (Re) 

Räntabilitet på eget kapital beskriver Greve (2003) som ett mått på den avkastning en investerare 

kan få på sitt kapital genom en investering i bolaget. Greve (2003) sätter därför resultatet efter 

skatt i relation till det egna kapitalet. Re = Resultat efter skatt / eget kapital. (Isberg & Pitta, 

2013; Hansson et al., 2006). Nordlund (2015) gör här en fastighetsspecifik avvikelse från Isberg 

och Pitta (2013) och Greve (2003) genom att använda sig utav driftnettot plus värdeförändringen 

i fastigheterna plus finansnettot dividerat med det egna kapitalet. På grund av Nordlunds 

avvikelse blir det intressant att undersöka vad Nordlund (2015) menar med driftnetto. 
 

Resultat efter skatt / Eget kapital = Räntabilitet på eget kapital 
 

2.4.2 Andra avkastningsmått 

Driftnetto 

Nordlund (2015) beskriver driftnettot som det viktigaste nyckeltalet för att undersöka ett 

fastighetsbolags prestation. Driftnetto är hyresintäkter efter att de kostnader som krävs för att 

generera hyresintäkterna subtraherats. Hyresintäkter – driftskostnader. El, vatten, värme, 

renhållning, fastighetsskötsel, fastighetsskatt etc. är exempel på sådana kostnader. Nordlund 

(2015 s. 275) citerar Sveriges finansanalytiker förenings publikation Finansanalytikernas 

rekommendationer (2006) som har följande definition: 
 

“Hyresintäkter minus driftkostnader enligt redovisningen för perioden. Justering skall ske 

beträffande fastigheter köpta under året så att dessas driftöverskott inkluderas från årets 

början och beträffande sålda fastigheter så att dessas driftöverskott helt exkluderas.” 

 

Kostnader för central administration exkluderas från driftnettot (Nordlund, 2015). 
 

Hyresintäkter - driftskostnader = Driftsnetto 

 

Förvaltningsresultat 

För att belysa vad företaget tjänar i sin löpande förvaltning tittar Nordlund (2015) på 

förvaltningsresultatet. Då exkluderas värdeförändring på fastigheterna och vinster och förluster 

vid försäljningar (Nordlund, 2015). Definitionen för förvaltningsresultatet är rörelseresultat 

minus avskrivningar plus finansnetto. (Nordlund, 2015) 
 

Rörelseresultat ink. avskrivningar + finansnetto = Förvaltningsresultat 
 

Fritt operativt kassaflöde (FOK) 

Ett annat nyckeltal som Nordlund (2015) lägger stor vikt vid är det fria operativa kassaflödet, 

förkortat FOK. Nordlund (2015) definierar fritt operativt kassaflöde som rörelseresultat plus 

avskrivningar minus reinvesteringar plus-minus förändring av rörelsekapitalet. Rörelseresultat + 
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avskrivning – reinvesteringar +/- förändring i rörelsekapital. Vidare nämner Nordlund (2015) att 

skillnaden mellan driftnettot och FOK är att driftnettot inte inkluderar reinvesteringar i 

fastigheterna. Han skriver att driftnettot missar reinvesteringarna som påverkar fastighetens 

kassaflöde och som är tvungna att genomföras för att bibehålla fastighetens skick (Nordlund, 

2015). Greve (2003) beskriver operativt kassaflöde som det kassaflöde som rörelsen genererar 

efter investeringar i produktionsresurser. Brealy et al. (2011) använder sig utav samma nyckeltal 

som de kallar Free cash flow (FCF) vilket de beskriver som den summa pengar som genererats i 

företaget efter företaget investerat i resurser som krävs för att upprätthålla kassaflödet. 
 

Rörelseresultat + avskrivningar - reinvesteringar +/- förändring av rörelsekapital = FOK 

 

Direktavkastning 

För att mäta hur mycket en fastighet avkastar i förhållande till sitt marknadsvärde mäts 

direktavkastningen eller yielden. (Nordlund,2015). För att mäta direktavkastningen sätts 

driftnettot i förhållande till fastighetens marknadsvärde. Greve (2003) använder samma metod för 

att mäta direktavkastning på företag då han sätter aktieutdelningen i förhållande till företagets 

marknadsvärde.  

Driftnetto / Marknadsvärde = Direktavkastning 

Dock kan högt värderade fastigheter som ändå ger en god ekonomisk avkastning i form av 

driftnettot ha en låg direktavkastning på grund av höga fastighetsvärderingar. Nyckeltalet är 

intressant för att mäta hur bra fastighetsbolagets fastigheter avkastar i förhållande till 

marknadsvärdet. Den som analyserar nyckeltalet får ta hänsyn till att direktavkastningen styrs av 

både driftnettot och marknadsvärdet. Ett högt marknadsvärde på fastigheten sänker 

direktavkastningen. Samtidigt som en låg avkastning också sänker direktavkastningen. 

(Nordlund, 2015). 

2.4.5 Kvadratmetermått 

Utöver ovan nämnda nyckeltal beskriver Nordlund (2015) att ekonomiska nyckeltal ofta sätts i 

relation till antalet kvadratmeter fastighetsbolaget äger eller förvaltar. Bejrum och Lundström 

(1996) redogör också för en del nyckeltal som är jämförbara med de som presenterats tidigare i 

referensramen. Bejrum och Lundström (1996) lyfter dock in att många mätningar kan göras i 

förhållande till hur många kvadratmeter som ingår i förvaltningen. De lyfter också fram nyckeltal 

som kan härledas till fastighetens förbrukning av resurser och därmed är kostnader för driften av 

fastigheterna. Exempel på sådana nyckeltal är: 
 

● Värme / kvadratmeter 

● Elanvändning / kvadratmeter 

● Vattenförbrukning / kvadratmeter 

● Fastighetsskötsel (timmar) / kvadratmeter 
 

Sätts de olika nyckeltalen som är i absoluta tal, t.ex. driftnetto och förvaltningsresultat, i relation 

till antalet förvaltade kvadratmeter så blir det en mer rättvis jämförelse mellan olika 

fastighetsbolagen oberoende av deras storlek (Bejrum & Lundström, 1996). 

2.5 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

Utformningen av den teoretiska referensramen har skett enligt en trattprincip. Först presenteras 

de juridiska skillnaderna som Jordabalkens 12:e kapitel gör mellan bostäder och lokaler. 
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Skillnaderna berör bland annat hyressättning, besittningsskydd och underhållsansvar. Jordabalken 

är här väldigt tydlig i sin juridiska distinktion mellan bostäder och lokaler. För lokaler råder 

mycket större avtalsfrihet mellan fastighetsvärd och hyresgäst. För bostäder är lagen strängare 

mot fastighetsvärden och denne tilldelas mycket större ansvar. Dessa två fastighetstyper 

behandlas olika ur ett juridiskt perspektiv. Den huvudsakliga källan för denna del är Svensk 

författningssamling (Jordabalken 1970:994). 
 

Bejrum och Lundström (1996), Lind och Lundström (2009) och Wilhelmsson et al. (2011) 

avhandlar fastighetsförvaltning. Fastighetsförvaltningen består av många delar och utgör stora 

delar av fastighetsbolagens kostnader. Drift och underhåll är exempel på centrala delar av 

förvaltningen och medför också stora kostnader, detta ger en direkt inverkan på den ekonomiska 

avkastningen. Med detta som grund blir det viktigt att ta förvaltningen i beaktning när 

avkastningen ska kartläggas och analyseras.  
 

För att definiera, mäta, jämföra och analysera fastighetsbolagens avkastning behöver vi lämpliga 

verktyg. Ax et al. (2015) ger en bra men inte helt specificerad definition på ordet avkastning. De 

visar på att avkastning kan vara ett annat ord för lönsamhet men att avkastning ofta är ett 

relationsmått som mäter hur mycket kapital förräntas i procent. För att kunna mäta och jämföra 

företagens ekonomiska prestationer beskriver Greve (2003) tillvägagångssättet för en ekonomisk 

analys. Genomförande av en due diligence (Benoliel, 2015; Nordlund, 2015; Reilly, 2014) ger i 

princip samma procedur. Den ekonomiska analysen och due diligencen ger oss samma verktyg 

för att analysera nyckeltalen. Skillnaden är att due diligencen blandar in fler faktorer som berör 

företagen och inte bara finansiella nyckeltal (Benoliel, 2015; Nordlund, 2015; Reilly, 2014). 

Bejrum och Lundström (1996) och Nordlund (2015) visar på nyttan med att sätta nyckeltalen för 

fastighetsbolagen som analyseras i relation till hur många kvadratmeter som förvaltas. Görs inte 

detta blir en jämförelse mellan bolagen orättvis då de kan skilja sig åt i storlek och antal 

förvaltade kvadratmeter. 
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3 Metod           

3.1 Forskningsfråga 

Undersökningen syftar till att besvara frågan hur fastighetstyperna bostadsfastigheter och 

lokalfastigheter skiljer sig åt vad gäller möjligheter till avkastning. Fastigheter är en väldigt 

komplex verksamhet som består av många delar. Samtliga delar är saker som på ett eller annat vis 

har en inverkan på den ekonomiska avkastningen. Med denna komplexitet som grund så blir en 

kvalitativ metod essentiellt för att på sådant vis skapa oss en korrekt och djup helhetsbild. 

Intervjuerna åsyftar att ge oss denna förståelse för verksamheten. Avkastningen kan mätas med 

hjälp av ekonomiska nyckeltal som återfinns i fastighetsbolagens offentliga årsredovisningar. 

Detta medför att vi likväl måste undersöka fastighetsbolagens årsredovisningar för att 

komplettera den helhetsbild och förståelse vi behöver för att besvara forskningsfrågan. 
 

3.2 Processen 

Undersökningen som genomfördes för att besvara problemformulering var en kvalitativ metod. 

Den kvalitativa metoden bestod dels av tre djupintervjuer och dels tre dokumentundersökningar. 

Intervjuerna gjordes i syfte att få djupgående och utvecklade svar då detta gav oss en bättre 

förståelse inom området. Intervjuerna baserades på den teoretiska referensram som arbetats fram. 

Jacobsen (2002) menar att det är av stor vikt att undersökningen utgår från teori som i nästa steg 

kopplas an till verkligheten i samband med tillämpningen av den kvalitativa metoden och 

undersökningen. Dokumentundersökningen går ut på att inhämta finansiell information i form av 

sekundärdata från fastighetsbolagens publicerade årsredovisningar (Jacobsen, 2002). 

 

Undersökningen inleddes med sökande efter lämpliga artiklar och passande litteratur för 

ämnesområdet som avhandlas, fastigheter. Vi började med att leta efter motbevis mot vår tes att 

avkastningen är olika beroende på fastighetstyp. Efter det intervjuade vi en person i branschen 

som påtalade stora skillnader mellan fastighetstyperna och upptäckte markanta juridiska 

skillnader. Sökandet efter litteratur gjordes på Högskolan i Halmstads bibliotek och Halmstads 

stadsbibliotek. Artiklarna sökte vi efter på främst på Scopus och Web of Science via Högskolan i 

Halmstads databas för artiklar och litteratur. Nordlund (2015) är ett undantag och är beställd via 

branschorganisationen Fastighetsägarna. De artiklar och den litteratur vi fann relevant för ämnet 

samlades och studerades. Materialet som sedan togs fram ur dessa referenser lade sedan grunden 

till det som är vår teoretiska referensram. I sökandet efter litteratur och artiklar använde vi oss av 

nyckelord som vi fann relevanta för vår undersökning. 

 

Vidare så utformades ett intervjudokument som användes vid de besöksintervjuerna som 

genomförts. Intervjufrågorna är baserade på den teoretiska referensramen och grundas i de teorier 

som tagits fram om fastigheter och företagsekonomi, en så kallad operationalisering. 

Intervjufrågorna är en operationalisering av teorin. (Jacobsen, 2003). 

 

Då studien skall avhandla många olika infallsvinklar så som förvaltning, drift, ekonomi blir det 

av stor vikt att tala med fastighetsbolagen direkt. Med anledning av detta använder vi oss av en 

kvalitativ metod och fokuserar på ett mindre antal bolag (Jacobsen, 2002). Vi tog kontakt med tre 

fastighetsbolag vilka hade olika fördelning av fastighetstyper i sitt bestånd. Ett bolag med enbart 

bostadsfastigheter, ett bolag med enbart fastigheter bestående av lokaler samt ett bolag som hade 

bestånd som bestod av båda delarna. Denna information återfinns på fastighetsbolagens hemsidor 
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och med egen kännedom om marknaden så kunde vi enkelt söka upp de fastighetsbolag som var 

relevanta för respektive kategori. I nästa steg kontaktade vi de tre fastighetsbolagen och gjorde en 

djupintervju via fysiska besök. För att komplettera det kvalitativa material som erhållits genom 

intervjuer har vi undersökt deras årsredovisningar. Intervjuerna gav oss information kring de 

mjuka värdena som förvaltning, arbetsbörda, hyresförhandling och så vidare. Medan en 

dokumentundersökning ger oss tydligare svar på de ekonomiska aspekterna. 

3.3 Urval 

Populationen är väldigt begränsad eftersom vi ville besöka fastighetsbolagen fysiskt och 

genomföra intervjuerna. Både på grund av tidseffektiviteten och av privatekonomiska skäl har vi 

siktat på fastighetsbolag i och kring Halmstad. Bolagen var tvungna att äga fastigheter och på 

något sett själv vara delaktiga i förvaltningen. Med dessa kriterier blev populationen väldigt 

begränsad. Urvalet gjordes efter de förutsättningar som nämnts ovan och vi lyckades identifiera 

tre bolag som var relevanta för vår undersökning. Fastighetsbolagen var tillräckligt stora och gick 

med vinst under det undersökta räkenskapsåret. Jacobsen (2002) kallar detta ett informationsurval 

när urvalet görs efter de individer i populationen som förväntas besitta rätt information.  
 

Vi valde tre bolag. Ett som bara hade bostäder, ett som bara hade lokaler och ett med båda 

delarna. Urvalet av respondenter inom bolagen avgränsades till anställda med chefs- eller VD-

befattning. Kontakt togs med fastighetsbolagen och intervjuer bokades med de tre som ansågs 

relevanta för att kunna svara på frågorna. Årsredovisningar var tillgängliga på bolagens 

hemsidor. Undersökningen syftade till att besvara en fråga som i hög grad påverkas av 

fastighetsbolagens ledning och dess beslut. Därför fann vi det väldigt viktigt att intervjua 

personer inom bolagen som hade en viktig och betydande roll inom respektive fastighetsbolag. 

Enligt Jacobsen (2002) så ska urvalet av respondenter i en kvalitativ undersökning styras av den 

intention som undersökningen har. Med detta som grund har vi valt individer på de olika bolagen 

som innehar en chefs- eller VD-post inom fastighetsbolaget som denne är anställd av. 
 

Willhem Max Petersson Fastighetschef Bostäder 

Fem Hjärtan Peter Jacobsson VD Blandat 

Klövern Carl J Berthilsson Affärsenhetschef Lokaler 

 

3.4 Intervju 

Intervjufrågorna är en operationalisering av den empiri som undersökts (Jacobsen, 2002). För att 

genomföra goda kvalitativa intervjuer utformade vi ett intervjuformulär med frågor som inte var 

alltför raka och ledande. Trost (2005) menar att intervjuaren vill låta den intervjuade styra svaren 

med så lite påverkan från intervjuaren som möjligt. Trost (2005) beskriver att kvalitativa 

intervjuer utmärks av att man enkla frågor och på dessa återfår innehållsrika och komplexa svar. 

För att uppnå detta eftersträvade vi att ställa enkla frågor och låta respondenten berätta och 

utveckla sin syn på det vi frågade om. 
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3.4.1  Operationalisering – Intervju 

Enligt Jordabalkens 12 kapitel så skiljer sig besittningsskyddet åt beroende på om det är fråga om 

lokal eller bostad som hyresförhållandet gäller. Detta gör att hanteringen av uppsägningar skiljer 

sig åt och kan påverka hur fastigheten drivs. 
 

-   Besittningsskydd, hur påverkar det er? 

 

Hyressättningen för bostäder och lokaler skiljer sig markant åt (i juridisk mening). För bostäder 

gäller en hyressättning enligt bruksvärdesprincipen omgående vid hyresförhållandets ingående. 

Men vad gäller lokaler är hyressättningen fri fram tills dess att besittningsskyddet träder i kraft 

vilket sker först efter 9 månader. I ett hyresförhållande för lokalen kan hyran även vara rörlig och 

till exempel kopplas till företagets omsättning eller till index. 

 Hur ser hyressättningens förfarande ut för er?  

 Vad anser du om hyresnivån? 

 Indexreglerar eller omsättningsreglerar ni era hyror? 

 

Lind och Lundström (2009) menar att transaktionskostnaderna vid byte av hyresgäster är 

betydande och har en stor ekonomisk påverkan på fastighetsbolaget. Där av är det viktigt att ha 

en så låg hyresgästomsättning som möjligt för att på sådant sätt minimera kostnaderna för 

transaktionerna. 

 Hur ser er hyresgästomsättning ut? Vad anser ni om det? 

 

Enligt Lind och Lundström (2009) är det viktigt att ha med vakansgraden i beräkningarna vid 

bedömningen av en fastighet. Detta då tomma lokaler och bostäder innebär uteblivna intäkter.  

Wilhelmsson et al. (2011) skriver att ortens storlek och tillväxt påverkar vakanserna i 

fastigheterna mycket. Dessa faktorer gör det viktigt att undersöka i vilken grad fastigheterna har 

vakanser. 

- Hur ser er vakansgrad ut? 

 

Lind och Lundström (2009) beskriver att fastigheter som är miljöcertifierade har 

konkurrensfördelar. Utöver de besparingar som görs genom effektivare fastigheter så är företag 

och invånare idag mer miljömedvetna. 

- Arbetar ni med miljöcertifiering utav fastigheterna? Vad är syftet och vilka för och 

nackdelar föreligger? 

 

Det är viktigt att ha personal som föregår med gott exempel inför hyresgäster menar Högberg och 

Högberg (2000). Personal som dagligen är i kontakt med hyresgästerna, som genomför enklare 

reparationer eller som håller ordning i de gemensamma ytorna. Det är viktigt att ha personal 

tillgänglig som kan avhjälpa akuta problem. Men att ha personal tillgänglig och ständigt 

närvarande är kostsamt. 

 Hur arbetar ni med hyresgästkontakt? Är det viktigt? 

 Hur sköter ni reparationer och drift/underhåll? 
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3.5 Dokumentundersökning 

Årsredovisningarna som ligger till grund för den ekonomiska datan är så kallad sekundärdata då 

den är insamlad av andra än författarna till denna uppsatts (Jacobsen, 2002). Årsredovisningarna 

är hämtade från databasen Retriever och är bolagens publicerade årsredovisningar för 

räkenskapsår 2014 eftersom 2015 års bokslut ej var publicerade när dokumentundersökningen 

genomfördes. Anledningen till att vi valde att använda dessa dokument som källa är för att 

komma åt bolagens redovisade siffror, resultat och balansräkning. Bolagen ville inte delge annan 

information till oss än den som publiceras offentligt. Därför ansåg vi det problematiskt att komma 

åt information angående fastighetsbolagens räkenskaper på annat vis. 
 

Undersökningens stora svaghet är den begränsade omfattningen. Vi har enbart undersökt data ur 

årsredovisningar för ett räkenskapsår och detta ger ingen säker bild av situationen. Resultaten, 

kostnaderna och intäkterna kan från år till år variera mycket i ett fastighetsbolag och därav blir 

detta faktum till undersökningens stora nackdel. Att involvera fler företag och inhämta data över 

fler räkenskapsår hade förbättrat undersökningens kvalité avsevärt. Detta är brister som vi är 

medvetna om att undersökningen har. De nyckeltal som presenteras i undersökningen har 

beräknats fram på egen hand med de formler som presenteras i den teoretiska referensramen och 

är inte hämtade direkt ur årsredovisningarna. Ur årsredovisningarna har vi erhållit de tal som 

krävs för att beräkna nyckeltalen. Detta ger oss en större säkerhet då det finns olika sätt att 

beräkna nyckeltalen vilket fastighetsbolagen ofta gör.  

 

Redovisningen kan skilja sig åt mellan företagen och vi har i uträkningarna använt oss utav 

företagens, i årsredovisningarna, redovisade definitioner av t.ex. eget kapital. Vi har därför inte 

gjort några justeringar för t.ex. obeskattade reserver utan använt oss utav företagets redovisade av 

eget kapital. Vi vet att detta är en svaghet i vårt arbete som kan ge en orättvis bild av företagen.  
 

3.6 Validitet - Giltighet  

Den interna giltigheten är hög i undersökningen tack vare den kvalitativa metoden som vi använt 

oss av. Den kvalitativa undersökningen har präglats av mottaglighet och öppenhet, frågorna som 

ställts till respondenterna har eftersträvats vara öppna och inte styra denne i någon riktning. Det 

har varit viktigt att låta personen föra diskussionen framåt inom ämnet, vilket kan återkopplas till 

det Trost (2005) beskriver om kvalitativa intervjuer. De ska enligt honom utmärkas av att man 

ställer enkla frågor och på dessa återfår innehållsrika och komplexa svar. Genom våra intervjuer 

har vi hela tiden strävat efter att skapa oss en förståelse kring ämnet då detta är en väldigt 

avancerad fråga med många beståndsdelar som kan ha en inverkan på utfallet. Med anledning av 

generaliseringsproblemet är nivån av extern giltighet inte hög (Jacobsen, 2002). Det begränsade 

antalet respondenter som omfattas av tre stycken fastighetsbolag leder till detta 

generaliseringsproblem, svaren vi erhållit representerar enbart personerna och fastighetsbolagen 

själva och är inga svar som kan tillämpas generellt sett. Vi har förståelse för undersökningens 

begränsningar och brister och har således inte dragit några generella slutsatser i frågan gällande 

hela branschen. Med medvetenheten och kunskapen om de begränsningar vi har så finner vi trots 

detta undersökningen som giltig.  
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3.7 Reliabilitet - Tillförlitlighet  

Intervjuerna som genomfördes var så kallade besöksintervjuer, detta är positivt för 

tillförlitligheten enligt Jacobsen (2002) då telefonintervjuer har en lägre tillförlitlighet. 

Under intervjuerna som vi genomförde hade vi som ambition att samtalet skulle vara avslappnat 

och att respondenten skulle känna sig bekväm i situationen. Jacobsen (2002) beskriver detta som 

kontexteffekt vilket innebär att platsen för intervjun ger speciella svar. Med kontexteffekten i 

beaktning så fann vi det mest lämpligt att genomföra intervjun på respondentens egen arbetsplats. 

Respondentens känsla under intervjun är av stor betydelse och kan få en stor inverkan på de svar 

som erhålls enligt Jacobsen (2002). Vår inblandning i diskussionen i form av följdfrågor och 

beskrivningar av egna erfarenheter vid motfrågor kan ha haft en inverkan på respondentens svar 

på frågorna, Jacobsen (2002) beskriver detta som intervjuareffekt. Detta innebär att individerna 

som intervjuar med sin närvaro får fram unika resultat. Med detta i åtanke så är reliabiliteten 

enligt Trost (2005) satt i fara, det förhållande som rådde vid intervjutidpunkten är svårt att 

upprepa. I och med att parterna i intervjun är människor så är det inget statiskt förhållande utan vi 

människor förändras automatiskt enligt Trost (2005). Genom att bifoga den intervjuguide som vi 

följt under intervjuerna har vi på sådant vis i viss mån eftersträvat utökat tillförlitligheten. 
 

Dokumentundersökningarna som genomförts erhåller en hög nivå av reliabilitet då svaret 

kommer vara det samma vid en förnyad mätning. Grunden till den höga reliabiliteten är det 

statiska förhållandet som råder (Trost, 2005). Årsredovisningarna är publicerade hos bolagsverket 

och förändras inte för ett specifikt år över tiden.  
 

3.8 Källkritik 

För att validera korrektheten i det urval vi gjort passar det med en viss kritik. Urvalet är 

godtyckligt med hänsyn till de förutsättningar som gällt. Eftersom vi ville besöka 

fastighetsbolagen personligen och de skulle vara så pass stora att de hade utarbetade 

arbetsmetoder blev urvalet väldigt begränsat till några få stora fastighetsbolag i Halmstad. Här 

hade en bredare nationell undersökning givit en rättvisare bild som bättre skulle representera de 

båda typerna av fastigheter. En viss kritik till intervjuförfarandet kan vara på sin plats då det finns 

en risk att den intervjuade undanhåller vissa svar för en utomstående (Jacobsen, 2002). De 

intervjuade personerna har varit högt uppsatta inom respektive fastighetsbolag och det är därför 

svårt att tänka sig dem ha ett objektivt förhållningssätt till sitt eget sätt att arbeta. Därför är 

dokumentundersökningen otroligt viktig eftersom den speglar objektiv och faktisk redovisning i 

vartdera bolaget. Externredovisningen som vi granskade är offentliga handlingar och lagreglerad. 

Vi uppfattar den därför som en god källa till fastighetsbolagens räkenskaper. Kritik kan riktas 

mot att vi endast undersökt ett räkenskapsår. Det hade med stor sannolikhet givit en mer rättvis 

bild av fastighetsbolagen att undersöka ett flertal år. Vi ser ändå att siffrorna ger oss ett bra 

komplement till det som framkommit under intervjuerna med fastighetsbolagen.  
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4 Empiri - Intervjuer och dokumentundersökning 

4.1 Intervjuer 

4.1.1 Max Petersson, Willhem 

Max Petersson är fastighetschef på Willhem i Halmstad. I deras fastighetsbestånd ingår 

uteslutande bostadsfastigheter. Enligt Petersson råder en stor bostadsbrist och efterfrågan på 

bostäder är väldigt stor. I och med situationen som råder på bostadsmarknaden så kan 

fastighetsbolaget ständigt hålla en hög beläggningsgrad och där med utesluta vakanser enligt 

Petersson. Den rådande bostadsbristen leder till att fastighetsbolaget inte har några hyresintäkter 

som går förlorade och detta gäller oavsett konjunktur enligt Petersson. Petersson menar att 

oavsett konjunkturläge så måste människor bo. Även om de alltid måste ha någonstans att bo så 

kan människor välja att flytta med jämna mellanrum. Att byta hyresgäster i för hög grad är 

kostsamt enligt Petersson, han menar att det kan tvinga fastighetsbolaget att genomföra 

renoveringar som inte hade genomförts om hyresgästen hade suttit kvar. Willhem hade en 

hyresgästomsättning på cirka 20% vilket enligt Petersson är en normal nivå i branschen. 
 

Vad gäller hyran och dess nivå sa Petersson att den förhandlas fram med en hyresgästförening, 

förhandling gällande årliga hyreshöjningar görs även de genom hyresgästföreningen. 

Förhandlingarna präglas väldigt mycket av kommunens förhandling och det brukar landa i några 

enstaka procents höjningar sa Petersson. Förhandlingarna är väldigt utdragna och tidskrävande, 

förhandlingarna kräver därför stora resurser för fastighetsbolaget menar Petersson. Förhandlingen 

påbörjas ungefär 6 månader i förväg. En annan resurskrävande process är tvister med hyresgäster 

som inte är ordningsamma menar Petersson. Anledningen till att det är resurskrävande är att 

besittningsskyddet som tillämpas till hyresgästens fördel är en väldigt stark lagstiftning och det 

ska mycket till för att få till stånd en avhysning menar Petersson. Dessa avhysningsprocesser 

påverkar deras lönsamhet på många sätt och i hög grad enligt Petersson då det tvingar bolaget in i 

avancerade processer. 
  
Som ägare av bostadsfastigheter har du enligt lag skyldighet att hålla lägenheterna i gott skick 

och genomföra underhållsåtgärder med jämna mellanrum. Underhåll genomförs av andra företag 

då Willhem har outsourcat de delarna enligt Petersson. Han sa även att Willhem har egna 

anställda som kan avhjälpa akuta problem. Akuta problem är väldigt vanligt i bostäderna och det 

kräver en hel del resurser att åtgärda dessa problem som uppstår i fastigheten och lägenheterna 

menar Petersson. Många människor och företag efterfrågar idag någon slags miljömärkning på 

fastigheterna, men detta gäller främst för lokaler enligt Petersson. Han menar att miljöcertifikat 

inte är någon större konkurrensfördel på bostadsmarknaden då efterfrågan i förhållande till 

tillgången på bostäder är så stor.  
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4.1.2 Peter Jacobsson, Fem hjärtan 

Peter Jacobsson är VD på Fem Hjärtan vilka i sitt bestånd har både bostads- och lokalfastigheter. 

Jacobsson uttryckte att lokalfastigheter var av större intresse då dessa gav möjligheter till en 

bättre avkastning än bostäder. Detta grundade sig enligt Jacobsson i skillnaden på 

hyressättningen. För bostäder gäller en så kallad brukshyra enligt bruksvärdesprincipen medan 

det för lokaler är en marknadshyra och större möjligheter till förhandlingar med hyresgästen. En 

annan faktor som påverkar avkastningskraven är risken för vakanser. Lokaler har i regel en något 

lägre beläggningsgrad än bostäder vilket utgör en större risk enligt Jacobsson. Den högre risken 

på lokaler gör att Fem hjärtan har som krav att fastigheter innehållandes lokaler ska ha en 

avkastning som är högre än bostadsfastigheterna. Hyresnivån är alldeles för låg för bostäder 

enligt Jacobsson och detta på grund av bruksvärdesprincipen som begränsar fastighetsägaren i 

möjligheterna till att justera hyran. Jacobsson menade även att dessa begränsningar i 

hyressättningen bromsar utvecklingen på bostadsmarknaden då det blir svårt att ”räkna hem” en 

investering i bostadsfastigheter. Detta i kombination med den stora handlingsfriheten och 

möjligheterna att förhandla hyresnivån med hyresgästen för lokaler gör det mer fördelaktigt att 

inneha lokalfastigheter enligt Jacobsson. Det råder initialt en fri hyressättning för lokaler och i 

vissa fall kan man anpassa hyresnivån till lokalhyresgästens omsättning vilket många gånger är 

väldigt positivt för fastighetsbolaget ur en ekonomisk synpunkt menar Jacobsson 

  
Att byta hyresgäster är alltid kostsamt förklarade Jacobsson. Detta gäller i synnerhet för lokaler 

som medför betydligt högre kostnader än bostäder vid ett byte av hyresgäster. Detta beror enligt 

Jacobsson på att de i lokalerna tvingas vidta större åtgärder, det krävs att fastighetsbolaget 

genomför anpassningar i lokalen till den nya verksamheten förklarade Jacobsson. Vid byte av 

hyresgäst i bostäderna så är det inte alltid nödvändigt att genomföra några renoveringar eller 

något underhåll vilket leder till att det blir billigare att byta hyresgäster i bostäderna än i lokalerna 

menade Jacobsson. Peter resonerade kring att en liten vakans i lokalerna var önskvärd, detta gav 

bolaget möjligheter att finna nya lokaler åt sina hyresgäster som för närvarande finns i för små 

eller för stora lokaler. Han uttryckte sig på följande sätt: “Det är dyrare att tappa en hyresgäst än 

att ha en liten vakans”. Vakansnivån för bolaget låg på ca 2% och detta representerades främst av 

lokalerna. Vakanser i bostäderna var i princip obefintliga enligt Jacobsson 

  
Det ligger i tiden att företag och organisationer har ett miljömässigt tänk och så även för 

fastighetsbolagen, men detta är av större betydelse för hyresgäster som ska hyra lokaler än 

privatpersoner som söker bostad förklarade Jacobsson. Klimatfrågor är oerhört viktiga för 

lokalhyresgäster idag och det blir därför väldigt viktigt att fastighetsbolaget kan erbjuda lokaler 

med en låg klimatpåverkan. Även miljön i lokalen är viktig för lokalhyresgästerna, de ställer 

höga krav på ventilation, belysning och temperaturreglering enligt Jacobsson. Lokalhyresgäster 

kräver ofta att fastigheten ska ha något slags miljöcertifikat menar Jacobsson. Detta innebär 

enligt Jacobsson att fastighetsbolagen många gånger tvingas till stora och kostsamma 

upprustningar till exempel byta samtliga lampor och lysrör i fastigheter till effektivare varianter. 

När det kommer till underhåll och reparationer så behåller fastighetsägaren i regel ansvaret själv 

för lokalerna även om man kan avtala bort det. Det dagliga underhållet, renhållning och akut 

avhjälpning av problem hos hyresgäster sköts av en egen personal som är anställd av Fem 

hjärtan. Den egna personalen ger Fem hjärtan en större trygghet uttryckte Jacobsson, detta då 

kvalitén på arbetet som genomfördes blev bättre och att personalen på ett bättre sätt 

representerade fastighetsbolaget kring fastigheterna. Jacobsson poängterade att en av de stora 

fördelarna med lokalerna i allmänhet var just möjligheterna att avtala bort ansvaret för underhåll 

och reparationer vilket inte är möjligt när det gäller bostäderna. Det är ekonomiskt väldigt 

fördelaktigt att lägga över ansvaret på hyresgästen i lokaler menar Jacobsson. Fem hjärtan har 
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valt att arbeta efter en annan linje och prioriterar att hålla sina fastigheter i gott skick och 

säkerställa standarden i sitt bestånd genom att själva bära ansvaret. 
  

4.1.3 Carl Johan Berthilsson, Klövern 

Klövern är ett fastighetsbolag som uteslutande arbetar med lokaler. Carl Johan Berthilsson som är 

uthyrningsansvarig i Halmstad uttryckte att den allra största fördelen med att ha lokaler är 

möjligheterna till att styra hyressättningen. Beroende på hyresgästens krav och behov av 

anpassning av lokalen så gör de på Klövern justeringar på hyran för att få igen de kostnader som 

detta innebär. Detta är något som inte är möjligt på bostäder menar Berthilsson då lagstiftningen 

begränsar fastighetsägaren kraftigt. Hyreshöjningarna för bostäder är knappa och upprustningar 

betalar sig sällan. 
 

Berthilsson sa att deras hyresgästomsättning låg på ungefär 10% vilket han ansåg vara en inte allt 

för hög. Det kostar en del att byta hyresgäster enligt Berthilsson, kostnaderna är ofta relaterade 

till de anpassningarna man behöver göra för den nya hyresgästen. Men Berthilsson var väldigt 

noggrann med att poängtera att det är en kostnad man ofta tar ut genom att göra ett påslag på 

hyran. Detta var en stor fördel med lokalerna i förhållande till bostäder sa Berthilsson flera 

gånger om. När det kommer till vakanser anser Berthilsson att risker för vakanser är större för 

lokaler än bostäder. Deras vakansgrad låg på omkring 5-10%. Detta är högre än vad det brukar 

vara för bostäder sa Berthilsson. Den något högre vakansgraden för lokaler grundade sig i att 

lokalhyresgästernas verksamheter inte är förutsägbara och kan behöva flytta på sig med 

kortvarsel. Då uppstår en övergångsperiod där man måste finna nya hyresgäster och lokalen kan 

då stå tom i några månader. Det råder ett högt tryck på bostäder vilket drar ner risknivån vad 

gäller vakanser på bostäder. Men den lägre risknivån innebär också en lägre avkastning enligt 

Berthilsson. 
 

Vad gäller miljö är Berthilsson på det klara med att det var en stor konkurrensfördel att kunna 

erbjuda miljöanpassade lokaler. Många lokalhyresgäster efterfrågar idag miljöcertifierade lokaler 

och så kallade Greenbuilding-certifierade byggnader att hyra menar Berthilsson. 

Investeringskostnaden för miljöinvesteringar är överförbar till hyresgästens hyra precis som med 

anpassningarna man genomför sa Berthilsson. Miljöeffektiva byggnader leder även till lägre 

driftskostnader vilket gynnar fastighetsbolaget även på det planet. Det innebär en 

konkurrensfördel men ger även lägre kostnader för drift. Underhåll och reparationer är möjligt att 

förhandla om vad gäller lokaler, för bostäder är fastighetsägaren ansvarig och måste sköta dessa 

delar. Berthilsson sa att de oftast förhandlar bort ansvaret för reparationer och underhåll i sina 

fastigheter och lägger istället över ansvaret på hyresgästen. Detta var främst en ekonomisk fråga 

då det blir mycket billigare för Klövern att lägga över ansvaret på hyresgästen. För de fastigheter 

där de har ansvaret för underhåll och reparationer menade Berthilsson att man även i dessa fall 

tog betalt för detta i avtalet, det lades på hyran helt enkelt. 
 

Slutligen var Berthilsson tydlig med den stora skillnaden som råder mellan de olika 

fastighetstyperna, det råder en större frihet att förhandla om hyran och du kan därmed på ett 

bättre sätt täcka de kostnader som uppstår. Enligt Berthilsson så var avkastningen för lokalerna 

dubbelt så stor som för bostäder och den låg på ca 5-12% med vissa undantagsfall som hade en 

högre avkastning än så. Den stora skillnaden på avkastning grundade sig i de juridiska 

skillnaderna. Ingen av parterna vid ett slutande av avtal för lokal anses vara svagare än den andra 

och man förhandlar där med på lika villkor. Privat personer som ska hyra bostad har ett väldigt 

starkt skydd och lagstiftningen styr hyressättningen väldigt mycket menar Berthilsson. 
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4.2 Dokumentundersökning 

Finansiella nyckeltal Willhem (bostäder) Fem Hjärtan (blandat) Klövern (lokaler) 

Räntabilitet på totalt kapital, % 7% 5% 5% 

Räntabilitet på eget kapital, % 6% 7% 12% 

Driftnetto per kvm, kr                           559 kr                                731 kr                     588 kr  

Förvaltningsresultat per kvm, kr                           214 kr                                237 kr                     283 kr  

Fritt operativt kassaflöde per kvm, kr                           446 kr                                749 kr                     175 kr  

Direktavkastning (Yield), % 5% 6% 5% 

Figur 3. Nyckeltal i tabellform (egenkonstruerad). 
 

Vid undersökningen av räntabilitet på totalt kapital framgick att Willhem är det fastighetsbolag 

som förräntar det totala kapitalet bäst av de tre undersökta fastighetsbolagen. Willhems 

räntabilitet på totalt kapital uppgick till 7 %. Fem hjärtan och Klövern hamnade båda på 5 %. 

Förräntningen av det egna kapitalet landade på 12 % för Klövern, 7 % för Fem Hjärtan samt 6 % 

för Willhem.  

 

Beträffande driftnettot per kvadratmeter presterade fem hjärtan bäst med 731 kr/kvm. För 

Klövern uppgick driftnettot/kvm till 588 kr och för Willhem 559 kr. Förvaltningsresultatet per 

kvadratmeter resulterade i 283 kr för Klövern, 237 kr för Fem hjärtan och 214 kr för Willhem. 

Fem hjärtans fria operativa kassaflöde per kvadratmeter uppgick till 749 kr, Willhems 446 kr och 

Klöverns 175 kr.  

 

Direktavkastningen var jämn mellan bolagen. Fem hjärtans direktavkastning var 6 % medan de 

andra två bolagen levererade 5 % i direktavkastning.  
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5 Analys 

5.1 Bostäder 

Max Petersson på Willhem menar att det är en stor efterfrågan på bostäder i stora delar av 

Sverige. Det leder till att vakanserna är minimala och nästan obefintliga med undantag för 

omflyttningar. Petersson säger också att efterfrågan är konjunkturoberoende då människor 

behöver någon stans att bo oavsett konjunktur. Resultatet blir att inga hyresintäkter går förlorade 

på grund av tomma fastigheter vilket Petersson menar är gynnsamt för bostadsfastigheter i 

förhållande till lokaler. Wilhelmsson et al. (2011) och Lind och Lundström (2009) säger att det är 

viktigt att minimera vakanser för att få in så mycket hyresintäkter som möjligt för fastigheterna. 

Det stämmer överens med Peterssons resonemang om bostäders låga vakanser och därmed goda 

möjligheter till hyresintäkter. Vid intervjun med Jacobsson påtalades att bostadsfastigheter i regel 

har lägre vakanser än lokalfastigheter. Detta innebär att lokalfastigheter i regel har en större risk 

för förlorade hyresintäkter då sannolikheten för vakanser är större i lokalfastigheter än i 

bostadsfastigheter. Berthilsson på Klövern hävdade att avkastningen för bostäder kunde vara 

hälften av den för lokaler. Både Petersson och Jacobsson påtalar problematiken med att hyran för 

bostäder är reglerad. Detta stämmer med 55 § i Jordabalken som fastställer att hyran för bostäder 

inte får vara större än bruksvärdet. Det begränsar enligt Jacobsson fastighetsägarens möjlighet att 

investera i fastigheten och öka avkastningen. Jacobsson menar att det är en stor fördel för lokaler 

som har en friare hyressättning. Willhems hyresgästomsättning uppgick till 20%. Enligt Lind och 

Lundström (2009) är det eftersträvansvärt att hålla låg omsättning på hyresgästerna då det kostar 

att och kräver resurser att byta hyresgäst. Petersson påtalade kostnaderna som uppstår vid byte av 

hyresgäst, t.ex. renoveringar som annars den befintliga hyresgästen inte hade efterfrågat.  
 

Vid intervjun med Willhem så framgick det att fastighetsägaren inte har någon möjlighet att 

avsäga sig ansvar för underhåll och reparationer i fastigheterna. Jacobsson på Fem hjärtan 

instämde men var tydlig med att det var förhandlingsbart för lokalfastigheter. Detta stämmer 

överens med 12 kap. 15 § Jordabalken. Enligt Högberg och Högberg (2000) kan det vara en 

konkurrensfördel för fastighetsbolaget att ha egen personal som sköter underhållet då de 

representerar fastighetsbolaget direkt mot hyresgästen. Sköter inte fastighetsbolaget detta själv, 

förlorar de möjligheten att representera sig själva. Wilhelmsson et al. (2011) menar att låg 

hyresgästomsättning ger stabila hyresintäkter. Besittningsskyddet är väldigt starkt för 

bostadshyresgäster menar Petersson på och leder till en låg hyresgästomsättning. 

Besittningsskyddet härleds till 12 kap 46 § Jordabalken. Han säger att besittningsskyddet gör det 

svårt men även resurskrävande att avhysa bostadshyresgäster, ett problem som inte föreligger för 

lokaler på samma sätt. Petersson berättar vid intervjun att miljöcertifieringar för fastigheterna inte 

är någon större konkurrensfördel vid uthyrning av bostäder då efterfrågan ändå är så hög. Lind 

och Lundström (2009) menar dock att miljöcertifieringar för fastigheterna ökar deras attraktivitet 

på marknaden.  
  

5.2 Lokaler  

Många lokalhyresgäster söker sig till lokaler som kan erbjuda utrymmen som klassas som 

miljöcertifierade enligt Lind och Lundström (2009) och detta är i enighet med vad Jacobsson och 

Berthilsson förklarar. Berthilsson beskriver att det är essentiellt och helt avgörande för 

fastighetsbolaget att erbjuda miljöcertifierade lokaler, lokalhyresgästerna ställer stora krav. 

Petersson menar också att efterfrågan på sådana lokaler är väldigt stor. Jacobsson och Berthilsson 
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uttrycker att det utan tvekan är en stor konkurrensfördel att kunna erbjuda miljöcertifierade 

lokaler vilket även Lind och Lundström (2009) beskriver som en konkurrensfördel. Att arbeta 

med miljöfrågor i sina fastigheter är  även gynnsamt ur driftkostnadsperspektiv och kan leda till 

besparingar beskriver Lind och Lundström (2009). Enligt Berthilsson är detta en stor fördel med 

miljöarbetet, det betalar sig att miljöanpassa sina fastigheter även om det är kostsamt enligt 

honom. Dels blir fastighetsbolaget precis som Lind och Lundström (2009) beskriver attraktivare 

och så får de ner driftskostnaderna. 

 

Jacobsson på Fem Hjärtan menar att avkastningsmöjligheterna är större för lokalfastigheter, detta 

grundar sig möjligheterna till att förhandla hyresnivån med hyresgästen utan några som helst 

begränsningar initialt. Det råder enligt 12 kap. 57a § Jordabalken en så kallad avtalsfrihet och det 

är alltså upp till parterna att enas om hyresnivån. Avtalsfriheten är enligt Berthilsson den allra 

största fördelen. Möjligheten att styra hyressättningen gör att fastighetsbolaget kan genomföra 

miljöanpassningar och ta betalt för dessa genom hyran förklarar Berthilsson. Även de 

anpassningar som genomförs i lokalerna tas med i beräkningarna av hyran och hyresgästen erbjud 

sedan en hyra som för fastighetsbolaget är ekonomiskt gynnsamt. Möjligheterna att reglera hyran 

enligt eget tycke och överenskommelse är helt i enlighet med lagen då den så kallade 

marknadshyran först kan göras gällande efter 9 månader då besittningsskyddet uppkommer enligt 

12 kap. 56, 57 § Jordabalken. Med dessa juridiska friheter vid slutandet av hyresförhållandet så 

kan man beroende på hyresgästens krav och behov av lokalanpassning justera hyran och på 

sådant sett räkna hem alla investeringar som görs förklarar Berthilsson. Fastighetsbolag som 

fogar över lokaler har också möjligheten att med sina hyresgäster enas om att anpassa hyran efter 

verksamhetens omsättning eller index enligt 12 kap. 19 § Jordabalken. Att index- eller 

omsättningsreglera hyran är vanligt för lokalfastigheter berättar Jacobsson. 

 

Jacobsson förklarar att risken för vakanser är högre för lokalfastigheter vilket Berthilsson 

bekräftar. Vakanserna för bostäder är obefintlig idag tack vare den bostadsbrist som råder berättar 

Jacobsson. Enligt Jacobsson och Berthilsson är vakansgraden viktig att hålla så låg som möjligt. 

Att ha tomma fastigheter innebär uteblivna intäkter enligt Lind och Lundström (2009) och blir 

därför en viktig faktor att bedöma. Jacobsson beskriver att de i och med den högre risken med 

lokaler också kräver en högre avkastning på sina lokaler än bostäder, det ska betala sig att ta risk. 

Vakanserna för lokaler är något som svänger enligt Wilhelmsson et al. (2011) vilket även 

Berthilsson styrker, enligt Berthilsson kan lokalhyresgäster med kort varsel lämna lokaler och 

kontor. Då uppstår en vakans och uteblivna intäkter, men även kostnader för att byta hyresgäst. 

Enligt Jacobsson är det kostsamt att byta hyresgäst vilket är i enighet med vad Lind och 

Lundström (2009) beskriver Berthilsson förklarar även han att det är dyrt att byta hyresgäst och 

kostnaderna för anpassningar i lokalerna är dyra men ofta tar man ut dessa kostnader i påslag på 

hyran vid förhandlingarna. Klövern har en hyresgästomsättning på cirka 10%. Jacobsson menar 

dock att en viss vakansgrad är viktig att upprätthålla för lokaler då det är dyrare att inte kunna 

erbjuda nya lokaler till befintliga hyresgäster istället för att de ska flytta till annan alternativ 

fastighetsvärd. Detta minskar hyresgästomsättningen i lokalerna som fastighetsvärden vill hålla 

låg (Lind och Lundström, 2009). 
 

Enligt 12 kap. 15 § Jordabalken är det möjligt för en lokalfastighet att som fastighetsägare avtala 

bort skyldigheten att sköta underhåll och reparationer i den uthyrda lokalen, istället ansvarar 

hyresgästen för dessa saker. Detta är enligt Jacobsson för fastighetsbolaget väldigt fördelaktigt ur 

ett ekonomiskt perspektiv vilket även Berthilsson var helt övertygad om. Berthilsson förklarade 

att det blir mycket billigare att skjuta över underhålls- och reparationsansvaret på hyresgästen. 

Enligt Högberg och Högberg (2000) är det fastighetsägarens ansvar att hålla rent, underhålla och 

se över gemensamma ytor i fastigheterna, Berthilsson berättade att man hade anställda som såg 
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över fastigheterna men även att man köper in vissa tjänster. Akuta problem avhjälptes på Fem 

hjärtan av egen personal och man har även personal som sköter enklare sysslor kring 

fastigheterna på daglig basis. Att ha egen personal kring fastigheterna var viktigt enligt Jacobsson 

då dessa säkerställer kvalitén men även föregår med gott exempel, detta är något som även 

Högberg och Högberg (2000) ser som betydelsefullt.  
 

5.3 Nyckeltal 

Finansiella nyckeltal Willhem (bostäder) Fem Hjärtan (blandat) Klövern (lokaler) 

Räntabilitet på totalt kapital, % 7% 5% 5% 

Räntabilitet på eget kapital, % 6% 7% 12% 

Driftnetto per kvm, kr                           559 kr                                731 kr                     588 kr  

Förvaltningsresultat per kvm, kr                           214 kr                                237 kr                     283 kr  

Fritt operativt kassaflöde per kvm, kr                           446 kr                                749 kr                     175 kr  

Direktavkastning (Yield), % 5% 6% 5% 
Figur 4. Nyckeltal i tabellform. Grön motsvarar bäst prestation, röd motsvarar sämst prestation 
(egenkonstruerad). 
 

Räntabiliteten på totalt kapital som redogör för bolagets avkastning på det totala kapitalet 

(Hansson et al., 2006; Ax et al., 2015) uppgick till 7 % för Willhem som presterade bäst. För 

Klövern och Fem hjärtan hamnade siffran på 5 %. För att mäta bolagets avkastning på eget 

kapital, eller hur väl fastighetsbolaget förräntar ägarnas egna kapital har vi mätt räntabilitet på 

eget kapital (Isberg & Pitta, 2013; Hansson et al., 2006; Greve, 2003; Nordlund, 2015). Klövern 

presterade bäst av de tre bolagen med 12 % i räntabilitet på eget kapital. Fem hjärtan 7 % och 

Willhem hade lägst på 6 %.  
 

Driftnettot uppgick till 731 kr per kvadratmeter för Fem hjärtan, 588 kr/kvm för Klövern och 559 

kr/kvm för Willhem. Fem hjärtan var uppenbart det fastighetsbolag som presterade bäst 

driftnetto, följt av Klövern och sist Willhem. Detta är ett bra mått på hur många kronor och ören 

fastighetsbolaget tjänar per kvadratmeter på driften i sin fastighetsförvaltning (Nordlund 2015; 

Bejrum & Lundström, 1996). Förvaltningsresultatet tar driftnettot längre ned på resultaträkningen 

och tar hänsyn till centrala kostnader inklusive värdeförändringar på fastigheterna (Nordlund, 

2015). Detta mäts i förhållande till antalet kvadratmeter för att göra det jämförbart med andra 

fastighetsbolag (Bejrum & Lundström, 1996). Klövern hade det högsta förvaltningsresultatet på 

283 kr/kvm. Fem hjärtans uppgick till 237 kr/kvm och Willhems var lägst på 214 kr/kvm. Det 

fria operativa kassaflödet per kvadratmeter förtäljer det disponibla kassaflödet som fastigheten 

genererar per kvadratmeter. Detta nyckeltal tar hänsyn till reinvesteringar i fastigheterna så 

upprustningar i fastigheterna ger ett negativt påslag (Nordlund, 2015; Greve, 2003; Brealy et al., 

2011). Fem hjärtan var överlägset bäst på 749 kr/kvm. Willhems fria operativa kassaflöde 

uppgick till 446 kr/kvm och Klöverns var lägst om 175 kr/kvm.  
 

Direktavkastningen som mäter fastigheternas driftnetto i förhållande till marknadsvärdet på dem 

är jämt mellan bolagen. Direktavkastningen som styrs av både driftnettot och värdet på 

fastigheterna indikerar den avkastning som fastigheterna ger i förhållande till hur mycket kapital 

som är bundet i fastigheterna (Nordlund, 2015; Greve, 2003). Fem hjärtans direktavkastning var 

högst på 6 %. Klövern och Willhem presterade 5 % med sina fastigheter. 
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6 Slutsats och Diskussion 

I detta kapitel presenteras svar på den problemställning som inledningsvis presenterades; Hur 

skiljer sig den ekonomiska avkastningen åt mellan bostadsfastigheter och lokalfastigheter? 

Intentionen är inte att generalisera de slutsatser som presenteras då arbetet är för begränsat för 

det, slutsatserna representerar de tre fastighetsbolagen som behandlats. Vi är ändå hoppfulla om 

att våra slutsatser är intressanta för en som analyserar fastigheter ur ett ekonomiskt perspektiv. 

Vidare följer en diskussion samt förslag på ytterligare forskning inom ämnet. 
 

6.1 Slutsats 

 

 Hyresintäkter - större möjlighet till högre hyresnivåer för lokalfastigheter 

 

I ett hyressättningshänseende skiljer sig bostadsfastigheter och lokalfastigheter åt väldigt mycket. 

Anledningen till de stora skillnaderna i hyressättningen härleds till den lagstiftning som gäller. 

När det gäller bostäder tillämpas en hyra enligt bruksvärdesprincipen vilken är väldigt styrd och 

inte vidare förhandlingsbar. I lokalfastigheter sätts hyran efter en marknadshyra och det råder inte 

samma begränsningar vad gäller förhandling mellan fastighetsägare och lokalhyresgäst. Vad detta 

innebär är att en ägare av lokalfastigheter har möjlighet att genom sina förhandlingar med 

hyresgästen sluta avtal med precis den hyresnivå som parterna enas om. Bostadsfastighetsägaren 

är däremot högst begränsad i sina förhandlingsmöjligheter med hyresgäster och hyreshöjningar 

justeras med hyresgästföreningen som motpart. Hyreshöjningarna är årligen väldigt knappa. 

Detta innebär att lokalfastigheter har en större möjlighet att nå ett bättre resultat tack vare 

avtalsfriheten och där med nå en högre avkastning. Detta kan även tydas i siffrorna där Fem 

hjärtan och Klövern som har lokalfastigheter presterar bättre än Willhem på nästan alla punkter. 
 

 Kostnader - Svårt för bostadsfastighetsägare att föra över kostnader på hyresgästen.  

 

Fastighetsbolag som fogar över lokalfastigheter ges bättre möjligheter att öka sin avkastning 

genom att öka intäkterna med stöd av den fria hyressättningen som råder vid avtal för lokaler. 

Tendenserna att lokaler levererar bättre avkastning syns också i frågor som rör miljöinvesteringar 

och upprustningar av fastigheter generellt. De investeringar som miljöcertifieringar innebär är 

gynnsamma för lokalfastigheter. Dels bidrar miljöinvesteringarna till lägre driftskostnader, dels 

bidrar de till större efterfrågan på lokalerna. Fastighetsägaren har genom den fria hyressättningen 

stora möjligheter att ta betalt för dessa investeringar och även ta ut en god marginal, det är helt 

marknadsmässigt. Fastighetsägaren för en bostadsfastighet har sämre möjlighet att föra över 

några investeringskostnader på bostadshyresgästen då hyran styrs av bruksvärdesprincipen och 

justeringarna som görs vid investeringar är knappa. De kostnader som uppstår för drift, underhåll 

och investeringar förs ofta över på hyresgästens hyra när det gäller lokalfastigheter, och inte 

sällan tar de även ut en god marginal på de nämnda delarna. Detta resulterar i att fastighetsbolag 

med lokalfastigheter kan föra över kostnader på hyresgästen och ges större möjligheter att 

påverka och förbättra sitt resultat vilket ger positiv effekt på avkastningen.  

 

 Större risk för vakanser i lokaler än i bostäder 

 

Risken för förlorade hyresintäkter genom vakanser och därmed sänkt avkastning är större för 

lokaler än för bostäder. Bostadsfastigheter innebär en jämnare verksamhet med stabila 

hyresintäkter jämfört med lokalfastigheter. Den större risken för förlorade hyresintäkter inom 
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lokalfastigheter kompenseras med bättre möjligheter att ta ut en högre hyra och en generellt 

större frihet att ingå avtal med hyresgäster. 
 
 

6.2 Diskussion 

Att vi ser en avsaknad av uppdelningen mellan bostads- och lokalfastigheter är enligt oss 

häpnadsväckande. Teorin vi har inventerat generaliserar fastigheter och har presenterat 

fastighetsteorier som allmängiltiga för samtliga fastigheter. De fastighetsbolag vi intervjuat 

beskriver fastighetstyperna som helt olika och synsättet på dessa fastighetstyper är väldigt 

åtskilda. Det råder stora skillnader i hur man ser på risktagande, hyresförhållande, juridik, drift, 

miljö, hyresavtal och framför allt skillnad i avkastningsmöjligheter för de olika fastighetstyperna. 

Vi tror att en uppdelning skulle kunna leda till bättre kunnighet om vilka avkastningsmöjligheter 

som finns för respektive fastighetstyp. De juridiska skillnaderna är så markanta men avsaknaden 

av information berörande dem är så obetydlig i den teori vi behandlat.  
 

6.3 Förslag på framtida forskning 

För att säkerställa skillnader i avkastning på fastighetstyperna och undersöka saken vidare hade 

en kvantitativ nationell studie av Sveriges fastighetsbolag varit intressant att genomföra. Vår 

studie var väldigt begränsad i sin omfattning så där finns mycket mer att hämta. Det är möjligt att 

det går att härleda och koppla vissa avkastningsmått till vissa fenomen inom 

fastighetsförvaltningen. En statistisk undersökning som mäter samband mellan t.ex. 

personaltäthet inom fastighetsförvaltningen eller hyresgästomsättning med förvaltningsresultatet 

hade varit intressant för att säkerställa vad som direkt påverkar avkastningen hos 

fastighetsbolaget.  
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8 Bilagor 

Bilaga 1 – Pilotstudie 

 

Intervju med Inge Gustavsson, Fastighetschef, Helsingborgshem 

Intervjuare Fredrik Svensson, Högskolan i Halmstad 

Datum 2016-03-01 

 

Vi har pratat med Inge Gustavsson, fastighetschef på Helsingborgshem, för att få en synpunkt 

från en person som arbetar i branschen. Gustavsson arbetar som fastighetschef på 

Helsingborgshem som är ett affärsdrivet bostadslägenheter och fokuserar främst på bostäder. 

Bolaget har även en stor del hyreslokaler i Helsingborg. Frågorna lyder: 

 

 Likheter och skillnader mellan att förvalta lokalfastigheter och bostadsfastigheter? 

 Skillnader i Underhåll? 

 Skillnader i Reparationer? 

 Skillnader i Problem som uppstår? 

 Skillnader i Närvaro? 

 Klagomål? 

 Är det skillnad på slitage? 

 Skillnad på arbetsbelastning generellt? 

 Generella juridiska skillnader? 

 Hanteras hyreskontrakt på samma sätt? Hur skiljer sig avtalen åt? 

 Omsättning av hyresgäster, skiljer de olika typerna av fastigheterna sig åt? 

 Vilken fastighetstyp är mest fördelaktig för er? 

  

 

 

 



32 
 

 

Bilaga 2 – Intervjufrågor till empirin 

 

 Besittningsskydd, hur påverkar det er? 

 Hur ser hyressättningens förfarande ut för er? 

 Var ligger er hyresnivå? 

 Indexreglerar eller omsättningsreglerar ni era hyror? 

 Hur ser er hyresgästomsättning ut? Vad anser ni om det? 

 Hur ser er vakansgrad ut? 

 Arbetar ni med miljöcertifiering utav fastigheterna? Vad är syftet och vilka för och 

nackdelar föreligger? 

 Hur arbetar ni med hyresgästkontakt? Är det viktigt? 

 Hur sköter ni reparationer och drift/underhåll? 

 Hur behandlar ni akuta fel och brister i fastigheterna? 
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