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Förord 
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Sammanfattning 
Självständigt uppsatsarbete inom företagsekonomi 15hp 
 
Författare: Philip Jacobson och Benjamin Nuay 

Handledare: Gunnar Wramsby 
 
Titel: Fastighetsförvärv – En studie om centrala beslut för kommersiella fastighetsköp 
 
Bakgrund och problem: Sedan 2008 har belåningen till fastighetsbolag minskat och 
förändrats. Basel III ställer högre krav på bankerna som i sin tur reflekteras på 
fastighetsföretagen.  Bankernas kreditbedömning är numera noggrannare och banker 
värdesätter således avkastning framför monetära värden. Basel III kraven medför att bankerna 
måste ställa högre amorteringskrav på fastighetsföretagen, vilket slår kraftigt mot 
fastighetsföretagens ekonomi.   
Investeringskalkylering är en central del vid fastighetsinvesteringar. Det finns många metoder 
att tillgå. Mjuka parametrar används i kalkylerna och kan därmed påverka kalkylernas utfall. 
Fastighetsförvärv kräver ofta en stor kapitaluppoffring för lokala fastighetsbolag. 
Fastigheternas egenskaper och förutsättningar är unika. Det är därför viktigt för 
fastighetsföretag att arbeta på ett kreativt sätt för att skapa mervärden i fastighetsbeståndet. 
Värden skapas när tekniska eller estetiska åtgärder utförs, värde kan även skapas vid 
ombildning av ytor. Värdeskapande har alltså blivit en viktig komponent vid 
fastighetsförvärv. 
 
Syfte: Uppsatsen syftar till att beskriva investeringsbeslut vid kommersiella fastighetsförvärv 
med inriktning på centrala faktorer och vad dessa kan påverkas av. 
 
Avgränsning: Uppsatsen avsåg att undersöka privata fastighetsföretag på en lokal marknad 
där fokus ligger på kommersiella fastigheter. I denna studie motsvaras kommersiella 
fastigheter av kontors-, butiks- och industrilokaler. 
 
Metod: Uppsatsen är en kvalitativ studie som genomförts med hjälp av en deduktiv ansats. 
Empiriskt material har samlats in med hjälp av sex intervjuer, varvid tre stycken 
fastighetsbolag och tre har varit banker. Teorin är hämtad från litteratur och vetenskapliga 
artiklar. 
 
Slutsats: Författarna har kommit fram till att banker har försvårat verksamheten för 
fastighetsbolag.  
Kreditbedömning har blivit djupare och bredare, belåningsgraderna har sjunkit från bankernas 
sida, vilket kräver högre insats av eget kapital från fastighetsföretag.  Investeringskalkylernas 
mjuka parametrar härstammar från företags personliga preferenser. Magkänslan och intuition 
är verktyget för att bedöma de mjuka parametrarna i investeringskalkylerna. 
Värdeskapande är en grundläggande faktor för fastighetsförvärv. Fastighetsbolagens åtgärder 
ökar värdet på fastigheterna och används som ett sätt för att få belåning till andra 
fastighetsförvärv. Direktavkastningskalkyler är den mest dominanta kalkylmetoden för 
fastighetsbolag. Metoder som payback- och nuvärdskalkyler används i fall för att säkerställa 
direktavkastningsvärdet. Banker använder värderingskonsulter eller datoriserade 
värderingsprogram för att fastställa ett fastighetsvärde. Detta orsakar ofta ett glapp mellan vad 
ett fastighetsbolag räknat med att få låna och vad de faktiskt blir beviljade att låna. 
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1 Inledning 
 

I detta kapitel presenteras uppsatsens problembakgrund med problemdiskussion. Sedermera 
kommer problemformuleringen, som har tydlig anknytning till problemdiskussionen. Därefter 
redogörs syftet med uppsatsen. Kapitlet avslutas med avgränsningar och definitioner. 

 

1.2 Problembakgrund 
Företag som vill öka sin lönsamhet letar sig ofta till trygga placeringar, där 
direktavkastningen i fastigheter är ett lockande placeringsalternativ (Svefa, 2012). Svefa 
(2012) menar att bostadsfastigheter i orter med stor tillväxt och samhällsfastigheter med goda 
egenskaper ger bra avkastning och är objekt av stort intresse för företag.  
 
För att öka lönsamheten måste företag skapa affärsmöjligheter, som utvärderas för att sedan 
uttnyttjas. Eckhardt (2013) menar att möjligheterna definieras som situationer där varor och 
tjänster kan introduceras som vinst. En kombination av möjligheterna kan ses som en 
genomförbar efterfråga, där efterfrågan av varor och tjänster är något en köpare behöver. 
Vidare hävdar Eckhardt (2013), att entreprenörskap i sin enklaste form är när en person vill 
generera vinst på en möjlighet, vilken är baserad på en hypotes. Gissningen drivs ofta av 
teoretisk information som en individ använder till sin affärsmodell. (Eckhardt, 2013) 
Framgångsfaktorer som finns på en marknad vid en specifik tidpunkt är inte en 
affärsmöjlighet. För att bygga en framgångsrik affärsmodell som belyser de mest fördelaktiga 
affärsmodellerna utnyttjas specifika möjligheter. Därför är förståelsen för affärsmodeller en 
central del för möjligheter. (Eckhardt, 2013) 
 
I en intervju med Affärsvärlden berättar Balders VD, Erik Selin att när han började med att 
investera i fastigheter, för ca 20 år sedan, fick han full belåning till sina investeringar. Selin 
menar att detta aldrig skulle vara möjligt idag. (Forsberg, 2011) 
 
Idag är det svårt att erhålla full belåning till investeringar. Detta ät på grund av den nya 
bankregleringen vid namn Basel III, som är ett resultat av finanskrisen år 2008. Krisen visade 
brister i Basel II eftersom bankerna inte kunde hantera risk på ett tillfredställandevis och inte 
heller i tillräcklig omfattning. Därför gjordes en genomgripande uppsättning av 
reformåtgärder, vilka syftar till att förbättra reglering, tillsyn och riskhantering inom 
banksektorn. (Riksbanken, 2011) 
 
Åtgärderna syftar till att bankerna ska stå starkare emot förluster och minska risken för 
finansiella kriser. Följande innebär att Basel III kräver bättre sorts kapital, d.v.s. att det som 
får räknas in som kapital skärps. Exempelvis får inte skatteskulder och goodwill räknas med 
som kapital. Det blir även en begränsning av kapital som utgör investeringar i finansiella 
institut.  
Utöver detta kapitalkrav krävs det ytterligare en bibehållen kapital reserv på 2,5 procent av 
kärnprimärkapitalet, d.v.s. att ytterligare 2,5 procent av eget kapital med verksamhetsvinster 
ska bibehållas hos bankerna. Bankerna kommer numera att ha ett krav på sju procent av 
kärnprimärkapital. Om en bank skulle vara under sju procent kommer alternativet till att 
lämna aktieutdelning begränsas. (Riksbanken, 2011)  
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Vid en högkonjunktur kommer det att finnas en kontracyklisk kapitalbuffert, vilken syftar till 
att kärnprimärkapitalet ökas med 2,5 procent. Uppfylls inte detta begränsas aktieutdelningen.  
Ett bruttosoliditetskrav kommer även att införas på det riskvägda kapitalkravet.  
Basel III medför även två nya likviditetskrav:  

• Den ena vid namn Liquidity Coverage Ratio (LCR), vilken innebär att uppskatta 
bankers förhållande mellan likvida tillgångar och nettokassautflöde under ekonomisk 
stress.  

• Den andra heter Net Stable Funding Ratio (NSFR), vilken begär att bankers trygga 
finansiering måste vara större än deras behov av trygg finansiering. (Riksbanken, 
2011) 

 
Att driva fastighetsföretag på ett framgångsrikt sätt blir allt svårare, då hyresnivåernas svaga 
utveckling ses varken som tillväxt- eller värdeskapande. Detta problem påverkar både 
näringsidkare och privatpersoner då fastighetsföretagen utgör en central del för 
stadsutvecklingen. Fastighetsbolag måste alltså hitta nya sätt att bedriva framgångsrik 
verksamhet. (Andersson, 2014).  
Investerare som hittar fastigheter med möjligheter ser chansen att förbättra fastigheten. 
Utefter möjligheterna utvecklar en fastighetsinvesterare en affärsmodell som styr om det ska 
genomföras förbättringar av teknisk- eller estetisk karaktär. (Eldred, 2012). Fastighetsägarna 
(2012) berättar att fastighetsföretag måste leverera lokaler med goda tekniskaaspekter till 
hyresgästerna. Att ta hänsyn till tekniskaaspekter är inte bara för att stärka sitt varumärke 
genom miljötänkande utan också för att öka sin lönsamhet, vilket sker genom minskning av 
energikostnader.  
Det ställs högre krav för trivseln på arbetsplatser menar Fastighetsägarna (2012). Genom att 
skapa effektiva lokaler med bra estetisk karaktär ökar trivseln på en arbetsplats. Lokaler med 
bra förutsättningar lockar således fler hyresgäster. Har lokalen en välutformad planlösning 
kan det medverka till  att hyresgästen fokoserar mer på sitt arbete och sjukfrånvaron kan 
minskar.       
Att öka trivseln för hyresgästen genom förbättringar av teknisk- eller estetisk karaktär bidrar  
följaktligen till att värdet på fastigheten ökar. (Fastighetsägarna, 2012)          
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1.3 Problemdiskussion 
Basel III har minskat företagsutlåningen inom fastighetsbranschen. Numera krävs det att 
företag ska ha högre krav på marginaler och kapitaltäckning. Finansieringen är alltså en 
definitiv faktor för fastighetsmarknaden med dess transaktionsvolym. (Svefa, 2012) 
Fastighetsföretag som vill öka sin lönsamhet har istället för att bedriva aktivt underhåll på 
sina fastigheter använt kapitalet till att förvärva nya fastigheter (Svefa, 2012). Detta har gjorts 
för att uppfylla Basel III kraven och därmed kunna erhålla belåningen till ett 
fastighetsförvärv. Basel III avspeglas inte direkt i forskningsfrågorna utan är krav för 
bankernas utlåningsmöjligheter, därför påverkas indirekt fastighetsbolagens lånemöjligheter. 
Denna aspekt har inverkan på bankers utlåning till fastighetsbolag, av den anledningen har 
författarna valt att beakta detta. Ovanstående bidrar till att det blir svårare att driva ett lönsamt 
fastighetsbolag, alltså ställs frågan: Vilka framgångsfaktorer används av fastighetsbolag vid 
fastighetsförvärv? 
 
Redan år 2002 menade Holmqvist (2002) att bankkraven har blivit striktare och bidragit till 
att osäkerheten och risken för kapitalkostnaderna nu också ligger på fastighetsbolagen. 
Broomé, Elmér & Nylén (1998) menar att det alltid genomföras kreditbedömning på företag 
innan lån kan beviljas. Bedömningarna på företagen är både kvalitativa och kvantitativa. Den 
kvalitativa delen går ut på att göra en bedömning på fastighetsbolagens ägare och den 
kvantitativa bedömningen utförs på företagens kassaflöde och soliditet (Nordlund & 
Lundström, 2011). Denna diskussion skapar följande fråga: Vilka belåningsmöjligheter kan 
användas för ett kommersiellt fastighetsförvärv? 
 
Vid ett fastighetsförvärv görs analyser på fastigheten. Specifikt görs det analyser på vad som 
finns i fastigheten, vad den används till, var den finns, men också vad den kommer att 
användas till. Uthyrning av fastighetsytor görs i hopp om att öka lönsamheten och på så sätt 
öka värdet på fastigheten. Författarna tror att detta kan användas för att skapa en övervärderad 
fastighet, vilken kan överbelånas för att förvärva fler fastigheter. Broomé et al, (1998) berättar 
att banker främst vill ha säkerhet för ett lån och undersöker därför vilka pantmöjligheter som 
finns på befintliga fastigheter innan lånet beviljas. Nordlund och Lundström (2011) hävdar att 
bankernas pantbedömning kommer i andra hand. Utifrån följande resonemang ställs frågan: 
Vad kan värdeskapande ha för roll i investeringsbeslut?  
 
De nämnda faktorerna är avgörande vid värdet på en fastighet, som är ett marknadsvärde, 
vilket antingen är baserat på ortspriset- eller också på kassaflödesmetoden (Lind & 
Lundström, 2010). Sista forskningsfrågan bygger på de föregående frågorna och har till 
uppgift att ta reda på: Vilka olika investeringskalkyler och värderingsmetoder används vid 
fastighetsförvärv? 
 
Forskningsfrågorna blir följande: 

• Vilka framgångsfaktorer används av fastighetsbolag vid fastighetsförvärv? 
• Vilka belåningsmöjligheter kan användas för ett kommersiellt fastighetsförvärv? 
• Vad kan värdeskapande ha för roll i investeringsbeslut? 
• Vilka olika investeringskalkyler och värderingsmetoder kan används vid 

fastighetsförvärv? 

1.4 Syfte 
Syftet med studien är att beskriva investeringsbeslut vid kommersiella fastighetsförvärv med 
inriktning på de centrala faktorerna, och vad besluten kan påverkas av.  
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1.5 Avgränsningar 
Studien kommer endast att undersöka privata fastighetsföretag på en lokal marknad där 
författarna kommer att fokusera på kommersiella fastigheter. I denna studie motsvaras 
kommersiella fastigheter av kontors-, butiks- och industrilokaler. Anledningen till att studera 
lokala privata fastighetsföretag är att författarna vill studera hur lokala aktörer skapar värden i 
sina fastigheter för att kunna förhandla till sig bättre bankvillkor och på så sätt fortsätta att 
expandera sin verksamhet. Studien kommer inte ta hänsyn till juridiska aspekter. 

1.6 Definitioner  
• Internräntemetoden - syftar till att investeringen ska genomföras om kalkylräntan, 

vilken motsvarar alternativkostnaden för kapital, är mindre än den interna räntan.  
 

• Moral hazard (dolt/bedrägligt beteende) - En part har mer information än motparten 
och kan utnyttja det till sin fördel.  

 
• Adverse selection (Snedvridet urval) - Högriskgrupper är mer benägna att teckna avtal 

än låg riskgrupper. En åtgärd för detta är differentierade lånevillkor för 
högriskgrupper.  

 
• STIBOR - Ett genomsnitt på alla räntor som storbankerna erbjuder varandra för 

utlåning. Banker använder denna ränta som referens när de ska bestämma räntesats på 
lån. 
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2 Metod 
 

I detta kapitel beskriver författarna hur de gick tillväga under uppsatsprocessen. Valen som 
gjordes kommer att reflekteras med vad litteraturen menar att valen medför. 
Det finns även en presentation om varför författarna valde de intervjuobjekt, som följs av hur 
det gick till när intervjuerna genomfördes.  

 

2.1 Metodval 
Vid början av uppsatsen hade författarna grundlig kunskap om vilka beslut som var till grund 
för ett fastighetsköp. Under tiden på Bygg- och fastighetsekonomprogrammet har författarna 
lärt sig hur beräkningar av olika projekt går till och hur pris bedöms på olika fastigheter. Att 
genomföra intervjuer ansågs vara mest lämpligt för att beskriva vilka beslut som låg till grund 
för ett fastighetsköp. Jacobsen (2002) anser att genomföra intervjuer medför att det är en 
kvalitativ ansats eftersom undersökarna är intresserade av det unika hos intervjuobjekten.  
Eftersom utbildningen givit författarna en grundlig teori angående uppsatsämnet började 
författarna med att leta efter fördjupad teori kring ämnet för att sedan använda sig av den 
teoretiska referensramen som underlag till intervjuguiden. Detta tillvägagångssätt menar 
Jacobsen (2002) är en deduktiv ansats, där forskare arbetar med teori till grund för att sedan 
gå ut i verkligheten för att samla in sin empiri. 
Problemet att gå från teori till empiri är att datainsamlingen blir riktad efter vad forskaren 
anser är viktigt, och att forskaren då begränsar sig från vad som kan vara viktig information 
(Jacobsen, 2002). Författarna var medvetna om problemet, därför ställdes en fråga om 
respondenten hade något att tillägga för att se om problemet skulle påverka studien.  
 
Jacobsen (2002) berättar att det uppstår generaliseringsproblem när en forskare genomför 
kvalitativa studier, eftersom metoden är tidskrävande d.v.s. att författarna måste nöja sig med 
få intervjuobjekt (Jacobsen, 2002). Eftersom författarnas studie inriktar sig på hur lokala 
entreprenörer arbetar vid beslut om fastighetsförvärv, anser författarna att det är bättre att hitta 
det specifika hos ett fåtal entreprenörer än att studera många entreprenörer och få 
medelmåttiga svar.  
 
Det empiriska materialet kommer från besöksintervjuer med banker och fastighetsföretag. 
Bankerna intervjuades för att undersöka vilka lånealternativ som erbjuds av dem samt vad 
lånealternativen styrs av. Fastighetsföretagen intervjuades för att få en inblick i hur 
fastighetsföretag arbetar med att förvärva fastigheter och vilka faktorer som har en avgörande 
roll i detta beslut. Eftersom data kommer från intervjuer består informationen av kvalitativ 
data, vilket Jacobsen (2002) anser bidrar till att svaret en forskare får på intervjufrågor är 
respondentens tolkning av frågan. Det insamlade materialet har skrivits ner ord för ord från de 
inspelade intervjuerna för att författarna så lite som möjligt skulle påverka resultatet, och för 
att få en så grundlig och detaljerad förklaring av data som möjligt.  

2.2 Informationsinsamling 
Mycket av den teoretiska referensramen som har använts kommer ifrån litteratur och 
vetenskapliga artiklar samt ett fåtal elektroniska källor. För att hitta teorin till det 
företagsekonomiska ämnet har författarna använt sig av Högskolan i Halmstads biblioteks 
sökmotor Summon. Genom denna sökfunktion hittades litteratur som gick att låna på 
biblioteket, men också vetenskapliga artiklar som författarna fick tillgång till genom skolan. 
Den teori som har använts har författarna hittat genom följande sökord: opportunity 
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recognition, bank lending, value creation, entrepreneurship, decision making, business 
models, real estate investment.  
 
Teorin som använts är huvudsakligen utländsk, däremot kommer teorin främst från 
internationella nationer och således anses den vara applicerbar i denna uppsats. Den 
information som kommer från Sverige är huvudsakligen teori med stor anknytning till den 
svenska fastighetsmarknaden, vilket är relevant för studien. Då det inte är författarna själva 
som har samlat in teorierna i informationen benämns detta som sekundärdata, (Jacobsen, 
2002). Problemen med sekundärdata är att tillförlitligheten kan variera på grund av avståndet 
mellan den använda källan och förstahandskällan. Avståndet menar till att det har gjorts olika 
tolkningar av förstahandskällan till den källan som författarna använt sig av d.v.s. att datan 
har samlats in till ett annat ändamål. (Jacobsen, 2002) 

2.3 Operationalisering 
Vid utformningen av intervjuguiden användes forskningsfrågorna från den insamlade teorin 
som grund. Frågorna till intervjuguiden skulle avspegla kategorierna från teorin. De 
kategorierna som främst avspeglades var framgångsfaktorer, belåningsmöjligheter, 
värdeskapande och investeringskalkylering och värderingsmetoder.  

2.4 Urval  
Vid valet av intervjuföretag till studien var det viktigt att fastighetsföretagen uppfyllde vissa 
kriterier. Kriterierna var att undersöka privata fastighetsföretag i Halmstad och Jönköping. 
Bolagen skulle vara medelstora d.v.s. balansomslutningen skulle inte överstiga en miljard 
kronor. Fastighetsföretaget skulle även vara privatägt d.v.s. inte börsnoterat eller 
allmännyttigt. Avsikten med detta var att det skulle vara ett företag som inte har de lättaste 
förutsättningarna. Författarna gjorde ett selektivt urval på olika aktörer och efter många 
bortfall resulterade det med två halmstadsbaserade fastighetsföretag och ett i Jönköping 
Fastighetsbolagen med intervjuperson som valde att ställa upp var: 

• Robert Toncic som är Vd på Halmstad Stadskärnan AB.  
• Peter Jacobsson som är Vd på Fem Hjärtan Holding AB.  
• Tommy Fritz som är Vd på Tosito Invest AB.  

Andra intervjuobjekt som undersöktes var banker. Kriterierna för banker var inte lika strikta 
eftersom det inte är många företag som arbetar med utlåning av pengar i lika stor omfattning 
som banker. Bankerna som ställde upp var:  

• Carola Gellett som är kundansvarig för företag på Länsförsäkringar bank Halland. 
• Jessica Schöön som är företagsrådgivare och Per Greiff som är företagsmarknadschef 

på SEB Halmstad.  
• Magnus Wetterberg som är företagsrådgivare på Swedbank Halmstad.  

Således kommer den empiriska informationen angående intervjuerna från dessa personer. I 
empirin kommer även en kort presentation om intervjuobjekten. Författarna ville att 
intervjuobjekten skulle skilja sig i omsättning för att ta reda på hur detta skulle påverka de 
olika besluten.  
Jacobsen (2002) menar att valet av respondent är viktigt eftersom informationen författarna 
får av respondenter är baserad på personens kompetens, erfarenhet och intresse av det som 
studeras. Författarna anser att de har lyckats med detta, då intervjuobjekten som var delaktiga 
i intervjuerna var personer som ansågs vara mest lämpliga till intervjuerna. För 
fastighetsföretagen fick författarna personer som hade Vd positioner i företagen, vilket var bra 
eftersom författarna ansåg att det var dessa personer som i slutändan styr besluten vid 
fastighetsförvärv. Bland bankerna intervjuades personer med ansvar inom kreditgivning till 
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fastighetsföretag. Dessa personer anses som lämpliga eftersom de har kunskap inom området 
som studeras.  

2.5 Intervjuunderlag 
Intervjufrågorna som användes var av den karaktär att svaren skulle styras så lite som möjligt, 
men ändå försökt att hålla det till kategorierna. Detta kan liknas med vad Jacobsen (2002) 
anser är en blandning mellan helt öppen och helt sluten intervjustruktur då intervjuguiden har 
ett tema, en fast ordningsföljd och vissa fasta svar. Det bidrar till att författarna till viss grad i 
förväg bestämt vad som letas efter. Intervjuguiden skickades ut några dagar innan intervjun 
skulle inträffa med anledningen att respondenterna skulle kunna förbereda sina svar.  

2.6 Intervjuerna 
Intervjuerna var mellan 40 till 60 minuter långa och utspelade sig på intervjuobjektens 
arbetsplatser. Tidsaspekten har grundat sig på respondenternas svar och hur djupgående 
svaren har varit, men också att intervjuerna har spelats in så att författarna kunde ha mer fokus 
på själva intervjun. För en optimal intervjutid menar Jacobsen (2002) att den ska vara 
någonstans mellan en till en och en halv timme för att intervjuare och intervjuobjekt inte ska 
bli uttröttade. Författarna ser att deras intervjutider skiljer sig ifrån det Jacobsen (2002) anser 
är en optimal intervjutid, anledningen till detta är att intervjuerna spelades in således 
antecknades inte hela intervjuprocessen utan endast stödord antecknades. Att spela in 
intervjuerna medför att intervjuaren kan hålla ögonkontakt med intervjuobjektet genom hela 
intervjun, vilket Jacobsen (2002) syftar till ett bra samtal och att intervjuaren kan i efterhand 
lyssna igenom intervjun och ha respondentens svar ord för ord. Det negativa med att spela in 
intervjun är att respondenten reagerar negativt med att bli inspelad (Jacobsen, 2002). 
Problemet Jacobsen (2002) berättar om, var författarna medvetna om vid intervjuerna, och 
frågade därför intervjuobjekten om samtycke för att spela in intervjuerna. Vid frågan om 
samtycke till att spela in intervjun var svaren endast positivt, ett av intervjuobjekten menade 
på att ”Jag står för det jag säger” – Per Greiff. Intervjuerna utspelade sig på intervjuobjektens 
arbetsplatser främst för att författarna inte ville vara till besvär för respondenterna.  Denna 
plats är vad Jacobsen (2002) avser med en naturlig plats som respondenter är välbekant med, 
vilket inte ska medföra onaturliga svar. 

2.7 Validitet och Reliabilitet 
Validiteten (giltighet) i vår empiri anses vara hög eftersom intervjufrågorna besvarats med 
relevanta svar.  På det sättet märks att respondenterna har förstått våra frågor. 
Respondenternas validitet var också hög eftersom de är akademiskt utbildade och har flera års 
erfarenhet i deras arbetsinriktning, och har arbetat med frågor liknande våra. Jacobsen (2002) 
menar att validitet beskriver om empirin är godtagbar, alltså om forskaren har mätt det den 
tänkte mäta. 
 Reliabiliteten (tillförlitlighet) är bunden av vilken metod som används i en undersökning 
(Jacobsen, 2002). I denna studie är det främst individuella intervjuer och en gruppintervju på 
respondenternas arbetsplats. Jacobsen (2002) anser att det i intervjuer uppstår en 
intervjuareffekt, vilken syftar till att intervjuarens närvaro medför speciella svar. Under de 
intervjuer som författarna genomförde upplevdes en avslappnad stämning där 
intervjufrågorna fick ordentliga svar. Att samtalen spelades in verkade ingen av 
respondenterna bry sig om, utan respondenterna verkade bekväma med att svara på frågorna i 
denna situation. Detta är hur författarna uppfattade situationen och inte hur intervjuobjekten 
tolkade den, alltså kan det ha uppstått en intervjuareffekt.    
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2.8 Analysmetod 
För att analysera empirin med den teoretiska referensramen har författarna ställt upp de 
viktigaste delarna från empirin mot teorin och försökt att hitta skillnader och likheter mellan 
hur de olika parterna arbetar vid de olika besluten. Uppställningen av parterna kommer att 
grundas på teorins kategorier där empirin placeras in. Alltså kommer en beskrivning om vad 
teorin säger med det som kommit fram från empirin, vilket följs av en jämförelse mellan 
parterna. Detta liknar vad Jacobsen (2002) menar med en analysprocess, som börjar med 
beskrivning, vilken följs av en systematisering och kategorisering och till slut en kombination. 
Beskrivningen syftar till att undersökaren inte ska påverka resultatet utan istället få en så 
grundlig och detaljerad förklaring av den insamlade data som möjligt (Jacobsen, 2002). Efter 
det kommer systematiseringen och kategoriseringen, vilket menas med att sålla ut och 
förenkla informationen som forskaren har samlat in. Detta är enligt Jacobsen (2002) 
nödvändigt för att en forskare ska kunna berätta vad denne kommit fram till. Till sist kommer 
kombinationssteget som innebär att en forskare försöker tolka data genom att strukturera upp 
informationen (Jacobsen, 2002). 

2.9 Kritik till metodval 
Det positiva med att utföra en kvalitativ studie är att studien för en hög intern giltighet. 
Jacobsen (2002) menar dock att det uppstår ett generaliseringsproblem vid kvalitativa studier. 
Generaliseringsproblemet hade försvunnit om studien var kvantitativ. Att genomföra en 
kvantitativ studie ansåg författarna inte hade lämpat sig för en undersökning av beslut vid 
fastighetsinvesteringar. Författarna hade gärna velat utföra fler djupgående intervjuer för att 
minska generaliseringsproblemet, men tidsaspekten hindrade författarna från att genomföra 
fler intervjuer. Författarna anser att bidraget med uppsatsen är tips och råd till fastighets 
investeringar. 
 
Jacobsen (2002) menar att forskare som använder sig av en deduktiv datainsamlingsmetod 
bidrar till att forskaren endast letat efter vad denne anser är relevant, och på så sätt ger stöd till 
sina förväntningar. Författarna menar att tiden på bygg- och fastighetsekonomprogrammet har 
bidragit till att information blivit vinklad efter vad författarna har lärt sig på utbildningen. 
Däremot har författarna valt att studera fastighetsförvärv utifrån vad de anser som intressant. 
Självklart finns risken att studien blivit vinklad till vad författarna anser som relevant.    
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3 Teoretisk referensram  

 

I detta kapitel redogörs det för vilka teorier som används i uppsatsen. Huvudkategorierna är 
således framgångsfaktorer, belåningsmöjligheter, värdeskapande, investeringskalkyler och 
värderingsmetoder. Författarna har efter bästa förmåga valt ut de teorier som författarna 
anser vara mest lämpliga för studien.  

 

3.1 Framgångsfaktorer 
3.1.1 Beslutstagande 
Matzler, Bailom och Mooradian (2007) berättar om situationer där en beslutsfattare står inför 
olika investeringsval. Där det slutliga valet grundar sig på intuition och magkänsla. Erfarenhet 
är en bidragande faktor till de nämnda egenskaperna. Människor med erfarenhet inom ett 
ämnesområde ser möjligheter i olika mönster, i sådana scenarier är intuitionen och magkänsla 
avgörande för ett investeringsbeslut. Matzler et al. (2007) anser att det krävs minst tio års 
erfarenhet i en bransch för att kunna utveckla en pålitlig intuition och magkänsla. Om en 
individ ställs inför komplexa beslut är det alltså främst intuitionen som är avgörande. Matzler 
et al. (2007) vill främst påpeka att en beslutsfattare i slutändan förlitar sig på sin intuition och 
magkänsla, även om en beslutsfattare har information och analyser kring en investering. 

3.1.2 Affärsmodeller 
Wikström, Artto, Kujala och Söderlund (2010) menar att affärsmodeller ska bidra med värde 
för kunderna och intressenter.  Affärsmodeller fokuserar på olika ändamål, vissa syftar på 
innovation och nyskapande medan andra modeller är mer inriktade på effektivitet, 
produktivitet samt tillförlitlighet. (Wikström et al., 2010). Teece (2010) bekräftar att en 
affärsmodell beskriver hur ett företag arbetar med att skapa och leverera något av värde. 
Kärnan i modellen är att uppfylla kundens behov och betalningsförmåga, vilket sker genom 
att företaget levererar något av värde till ett pris som kunderna är villiga att betala för. 
Företag omvandlar alltså betalningarna från kunder till vinst genom en effektiv drift på de 
olika delarna i skapandet av värdet. Detta kan ses ur ett annat perspektiv där affärsmodellen 
avspeglar vad kunderna vill ha, hur de vill ha det och vad de är villiga att betala för det. 
Företagets roll blir således att på bästa sätt möta kundens behov, samtidigt som företaget har 
en godtagbar vinst på utbytet. Affärsmodellen måste vara svår att imitera, antingen genom att 
modellen medför komplicerade steg i en produktion eller att den skulle förstöra relationen 
mellan kunder, leverantörer eller samarbetspartners. (Teece, 2010)  
Basel III avspeglas inte direkt i forskningsfrågorna utan är krav för bankernas 
utlåningsmöjligheter, därför påverkas indirekt fastighetsbolagens lånemöjligheter. Denna 
aspekt har inverkan på bankers utlåning till fastighetsbolag, av den anledningen har 
författarna valt att beakta detta.  

Roulac (2001) hävdar att förekomster av affärsmodeller är sällsynta i 
fastighetsföretagsbranschen. Att inte ha en klar affärsmodell i fastighetsbranschen är 
synonymt med att exponera företaget för risk. Företag utan affärsmodeller kommer i sinom tid 
att förändras och utveckla egna affärsmodeller. Affärsmodellerna bygger på strategier som tar 
hänsyn till kunder, medarbetare och processer som uppkommer i arbetet. En välutformad 
affärsmodell bidrar till positiva effekter på företagets riskhantering, resultat och medarbetares 
tillfredsställelse. Detta bidrar till att ett företags aktier ökar i värde. (Roulac, 2001) 
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3.2 Belåningsmöjligheter  
För att bedriva en verksamhet måste ett företag använda sig av någon form av real tillgång, 
som måste köpas. Detta gör ett företag genom att pantsätta tillgången som ska införskaffas 
med pengaflödet som den kommer att generera. Detta benämns som finansiella tillgångar eller 
säkerheter. Brealey, Myers, och Allen. (2011) finner att banker tillhandahåller företag med 
pengar där banken i sin tur vill ha en säkerhet. Säkerheten blir företagets löfte att betala 
tillbaka lånet med ränta. Företag kan även ge ut obligationslån för att få kapital. Denna 
obligation kan senare köpas av investerare, vilka blir lovade att få tillbaka sin investering med 
ränta. Ett företag kan även nyinvestera med hjälp av pengaflöde från existerande tillgångar. 
(Brealey, et al., 2011)  

3.2.1 Basel III 
Basel III syftar till att stärka bankens kapital och likviditet samt att stärka reglerna för 
riskbedömning, med ändamålet att stärka bankens förmåga att absorbera chocker till följd av 
finansiell och ekonomisk oro (Basel Committee, 2010). Syftet med förändringarna är att 
komplettera Basel II’s tidigare regler, vilka var att hindra marknadsmisslyckanden som 
avslöjas av finanskrisen år 2008. Basel III ska åstadkommas genom att öka mängden av bättre 
typ av kapital, att stärka rikstäckningen, och att införa likviditetskrav. De nya kapitalkraven 
kräver att banker inom EU ska ha kärnprimärkapital på sju procent med en kontracyklisk 
buffert på 2,5 procent, kraven ska vara uppfyllda till år 2019. (Basel Committee, 2011)  

3.2.2 Risk  
Osäkerhet är en faktor som finns vid alla värde bedömningar. Storleken på osäkerhet varierar 
och det är därför bra att ta hänsyn till denna vid kalkylberäkningar (Persson, 1980). Bejrum 
och Lundström, (1996) förklarar att begreppet risk betyder att ett utfall kan bli sämre än 
förväntat. Det betyder alltså att när fastigheter finansieras med lånat kapital uppstår en risk, en 
så kallad finansiell risk. Denna risk påverkar företagets likviditet och soliditet (Bejrum & 
Lundström, 1996). Holmqvist (2002) menar att den finansiella risken med att finansiera en 
fastighet med lånat kapital är då utbetalningar på ränta och amorteringar är större än 
inbetalningar från driftnetto, vilket medför likviditetsproblem. Däremot kan låntagare påverka 
likviditetsproblemen genom att använda lån med olika löptider och amorteringar. (Holmqvist, 
2002). Dessutom måste det göras tillägg för icke-förutsägbara variationer i driftnetto, 
fastighetspris och för fastighetsmarknadens bristande likviditet (Lundström, 1997 se 
Holmqvist 2002) så här skriver man inte andrahandskälla. Det finns också en risk som syftar 
till att kundens krav och förväntningar ändrar sig, vilket bidrar till att avkastningschansen 
minskar denna risk, vilket kallas för affärsosäkerhet (Holmqvist, 2002).  

3.2.3 Kreditgivning  
Kreditgivning är enligt Brealey, et al. (2011) att någon, exempelvis ett företag, köper varor 
och betalar för varorna i slutet av månaden. Tiden för betalning varierar beroende på vad det 
är som inhandlas på kredit, om det är färsk frukt kan betalning krävas redan efter en vecka. 
Kreditgivaren kan dock tillåta större betalningar med längre kredittid beroende på vilken risk 
kreditutnyttjaren har. Kunder med stora konton vars varor inte är snabbsålda får ofta längre 
kredittider. Banker är den mest använda distributören av kreditgivning. (Brealey, el al., 2011) 
 
Chiang och Cheng (2011) berättar att normala banklån faller in till två typer av lån, det ena är 
tillgångsspecifika lån och den andra är företagslån. Lånen kategoriseras därefter som säkra 
och osäkra lån. Osäkra lån är dock inte vanliga, de kan godkännas av banken om de passerar 
grundanalysen, vilket avgörs på låntagarens trovärdighet att betala tillbaka lånet med hänsyn 
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till lånets storlek och låntagarens finansiella ställning. I kontrast till osäkra lån är säkra lån 
mycket vanliga, då denna typ av lån är i behov av en tillgång som pant. Banker vill vanligtvis 
ha en säkerhet av större värde än värdet på lånet som en låntagare vill erhålla. (Crosby, 
French, & Oughton, 2000). Hempel och Simonson (1999) menar att en säkerhet används för 
att minska risken och kan anses som en vägledning för lånets storlek av krediten med dess 
löptid. Bester (1994) menar att en säkerhet för ett lån kan bidra till att banker inte riskerar 
ekonomiska problem och blir då villigare att ge generösare lån trots att låntagaren visar dålig 
omsättning. Säkerheter kan hindra långivarnas problem med moral hazard och adverse 
selection. Detta beror på att säkerheten bidrar till att låntagaren blir mer försiktig vid en 
investering. Problem som moral hazard bidrar till att långivaren sätter räntan lågt för 
återbetalningen, men kräver en större säkerhet, så att låntagaren förhoppningsvis betalar 
tillbaka lånet istället för att försvinna med pengarna. (Bester, 1994). Ett annat sätt att bedöma 
om en låntagare uppfyller kriterierna är en bedömning av likviditeten på den tillgången som 
pantsätts. Dessa kriterier uppkommer allt eftersom den pantsatta tillgången blir större och 
förhållandet mellan lånet och värdet på säkringen minskar. Större hänsyn tas alltså till 
kassaflödet som produceras av tillgången där detta förhållande styrker låntagarens 
förhandlingskraft. (Crosby, et al., 2000) 

3.2.4 Kreditbedömning 
Banker måste känna sig tillfredsställda med en låntagares kassaflödesprognoser för att kunna 
bevilja ett lån, därför består grundanalysen av en låntagares kassaflöde.  Det är dock vanligt 
att banker vill ha en form av säkerhet för lånet, för att minska risken som förknippas med 
låntagaren. (Chiang & Cheng, 2011).  Brealey, et al. (2011) berättar att den självklara 
indikatorn för en befintlig kund är om kunden tidigare har betalat tillbaka sin skuld. Broomé, 
Elmér och Nylén (1998) anser att en kreditbedömning av en befintlig kund vanligtvis är 
ofullständig eller att den inte genomförs. För nya kunder kan en kreditgivare använda den nya 
kundens bokslut för att sedan göra en bedömning angående dess återbetalningsförmåga 
(Brealey, et al., 2011). 
Kommersiell utlåning baseras på kreditbedömningsmodeller, vilka syftar till analys av ett 
bolags kredithistoria (Rimmer, 2005). Altman (2003) anser att kreditbedömningen visar om 
en potentiell låntagare är i risk för konkurs. Därför använder sig banker av 
kreditbedömningsmodeller som grund för lånutgivning till små företag eller i situationer där 
långivaren och låntagaren inte har någon stark relation till varandra (Frame, 1995). 
Bankens utlåningsbeslut kan ses som en utvärdering av relationen mellan risk och avkastning. 
Risken med krediten avspeglar sannolikheten att låntagaren går i konkurs, alltså måste 
avkastningsgraden vara proportionerlig mot kreditrisken för att bevilja ett lån. (McNamara & 
Bromiley, 1999). 
 
Altman (2003) berättar dock att banker använder både kvalitativa och kvantitativa 
bedömningar för att bevilja lån. Den kvantitativa bedömningen inriktar sig på finansiella 
aspekter på ett företags ekonomiska ståndpunkt. Medan den kvalitativa bedömningen 
fokuserar på ett företags bakgrund, deras nuvarande ledning och ägarstruktur. (Altman, 2003).  
 
Finansieringsformer 
3.2.5 Lån med pant i fastighet 
Råckle (2008) finner att det är viktigt för banker och låneinstitut att låna ut pengar till 
låntagare som bedöms vara kapabla att betala tillbaka sina lån. Banker och låneinstitut kräver 
ofta en säkerhet från låntagare. Denna säkerhet kompletterar kreditbedömningen och 
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riskanalysen. Denna finansieringsform är den vanligaste för fastigheter. Det kan dock 
förekomma att banker även vill ha någon form av borgensåtagande som ytterligare 
komplement för lånet. (Eriksson, Hammar, Sjöberg, Hall, & Larsson, 2006). Om en säkerhet 
är ett pantbrev skrivs den in i ett centralt fastighetsregister och tas ut i olika stora belopp. En 
fastighet kan dock aldrig belånas över pantbrevets gräns (Råckle, 2008). Brasington och 
Sarama Jr (2008) anser att finansiering av ett lån med ett pantbrev som säkerhet ska bidra till 
en lägre låneränta.  
 
För att hindra överdriven bankutlåning till fastighetsköp finns ett antal aktsamhetsåtgärder 
som syftar till att ett företag kan få lån till mer eller mindre än 70 procent av köpet. Detta 
bidrar till ett skydd för banker som har lånat ut pengar till ett fastighetsköp, vilket ökar 
stabiliteten i bankverksamheter vid ekonomisk oro. (Gerlach & Peng, 2005)   
 
Fastighetslån är ett lån där företag erhåller en långsiktig kredit där det förekommer två typer 
av lån som antingen har rörlig eller fast ränta. Den rörliga räntan har en bestämd bindningstid 
där räntan kan variera från dag till dag, detta är ett topplån. Topplånet medför att företag kan 
låna till mer än 70-80 procent av köpet. Den andra typen av lån har en räntebindningstid från 
tre månader upp till tio år, detta benämns bottenlån vilket är när låntagaren endast vill låna 
upp till 70 procent av köpet. Vid bottenlån är räntan antingen fast eller rörlig och 
amorteringen är beroende på låntagaren (Eriksson, et al., 2006). Det förekommer även en typ 
av lån som medför att en låntagare kan erhålla belåning över 80 procent, denna typ av lån 
heter blancolån. Somliga banker erbjuder inte topplån utan erbjuder istället låntagaren 
bottenlån upp till 85 procents belåningsgrad och blancolån över 85 procent. 
(Finansinspektionen, 2013). Hurst och Willen (2007) menar att det är hög ränta på ett 
blancolån då det inte finns någon säkerhet för blancodelen av ett lån. Löptiderna för 
kommersiella fastighetskrediter är ofta anslutna till den specifika fastighetens ekonomiska 
livslängd (Eriksson, et al., 2006; Råckle, 2008)   

3.2.6 Obligationslån 
En obligation är ett löpande skuldebrev som emitterats av staten, bostadsinstitut, företag, 
kommuner och landsting och har en löptid på minst två år. Obligationer är vanligtvis 
kupongbärare som menar till att ägaren av obligationen har rätt till det nominella beloppet och 
regelbunden utbetalning, d.v.s. kupongen adderat med räntan från utfärdaren av obligationen. 
Vid obligationens förfallodatum får ägaren av obligationen tillbaka det nominella beloppet 
med den sista upplupna kupongen. (Wramsby & Österlund, 2007)  
 
Ett bostadsinstitut, även kallat Hypoteksbolag, är de som ger ut de största lånen inom 
fastighetsmarknaden. De erbjuder bottenlån med upp till 75 procent av marknadsvärdet på 
fastigheter dock kräver hypoteket ofta säkerhet för lånet. Om det dessutom behövs ett topplån 
för fastighetsköpet erbjuds detta av bostadsinstitutets ägande bank eller samarbetande bank 
(Råckle, 2008). Ett hypoteksbolag sätter ihop flera av de säkrade företagslånen för att sedan 
ge ut dem på obligationsmarknaden där investerare kan köpa dem. Denna process kallas 
värdepapperisering och syftar till att hypoteksbolaget inte ska behöva oroa sig för sin 
långsiktiga finansiering samt att minska den risk som är förknippad med att låna ut pengar. 
(Williams, 2007)  
 
Obligationslån kan användas för att minska den egna kapitalinsatsen och öka 
hävstångseffekten vid investeringar i fastigheter. Det är därför vanligt att använda 
obligationslån vid större fastighetsinvesteringar. Om ett topplån erhålls vilket ligger mellan 
75-95 procent av fastighetsvärdet, kan det bidra till att kapitalinsatskravet minskar från 30 
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procent ner till fem procent. Det förekommer också en säkerhet för denna finansieringsform, 
vilken ofta är pantbrev i fastigheterna eller pantsättning av aktier och bankkonton. (Råckle, 
2008) 

3.2.7 Lånesyndikering 
Lånesyndikering är ett effektivt sätt för låntagare att anskaffa sig stora summor pengar vid ett 
tillfälle. Det bidrar även till att en långivare sprider ut risken mer, samtidigt som det är 
tidseffektivt, eftersom en bank har hand om villkoren, och tar även hänsyn till de andra 
låneinstitutionernas krav.  Normalt sätt finns tre parter vid denna lån typ. Den första är 
arrangören av lånet, den andra är låneinstitutionerna som vill vara delaktiga i lånet och den 
sista parten är låntagaren. Generellt är räntan rörlig och har en löptid på fem till åtta år, men 
den kan också vara tolv år eller längre. De vanligaste villkoren inom lånesyndikering är 
tidsbunden kredit, vilken syftar till att låntagaren får använda en kredit till det som behövs, 
dock ska allt återbetalas vid förfallodagen. Revolverande kredit är en kredit som låntagaren 
kan använda utan förfallodag eller avbetalning som istället betalas av efter behov. Villkoren 
för lånesyndikering är att låntagaren inte får anta nya skulder, inte pantsätta någon av sina 
tillgångar, eller sätta lånet i likvidation. (Hitchings, 1994)  

3.3 Värdeskapande 
Bowman och Ambrosini (2000) påstår att resurser som förvärvas till en verksamhet är 
inkapabla att skapa värde, utan nya bruksvärden skapas genom att resurserna bearbetas av 
människor. Detta kan liknas vid information, som är en overklig resurs.  Informationen har i 
sig inget högt värde utan den måste vara associerad med en produkt eller tjänst. Denna resurs 
måste aktivt utvecklas genom marknadsföring eller liknande annars kommer resursens värde 
att försvinna. Därför menar Bowman och Ambrosini (2000) att en vara som inhandlats kan 
användas för att skapa större bruksvärde i kunders ögon. Det sker alltså nyanvändning av 
resurser för att skapa värde, vilket sker genom att människor i en verksamhet bearbetar 
resurser och således skapas värde. (Bowman & Ambrosini, 2000) 
 
Värdet som har skapats kan endast bestämmas när den nya användningen för resursen säljs. 
Vid denna tid kommer även värdet att ta hänsyn till potentiella kunder, men också jämföras 
med konkurrentens produkt. Endast när en kund uppfattar att en produkt ger ett 
konsumentöverskott kommer kunden att köpa produkten. Därför är summan av 
försäljningsvärdet som skapats genom verksamheten endast känt vid försäljningstidpunkten. 
Vinsten som genereras via bytesvärdet förverkligas då försäljningspriset är större än summan 
av de inmatade resurserna, inklusive lönekostnader. (Bowman & Ambrosini, 2000)  
 
Gerlach och Peng, (2005) finner att i en högkonjunktur är det mer fördelaktigt att låna med en 
säkerhet då säkerhetens värde i goda ekonomiska tider är övervärderat, även om 
värderingarna för säkerheten ofta är gjorda av en bank. Låntagaren har dock också skäl till att 
värdera sin tillgång. (Gerlach & Peng, 2005). Anledningarna till att själv utföra en värdering 
kan vara för att kunna göra beräkningar av substansvärdet,  eller för att få en omprövning för 
avbetalningen av ett lån. (Crosby, et al, 2000). 

3.3.1 Värdeskapande förvaltning 
Jensen (2010) menar att förvaltning av kommersiella fastigheter har skiftat fokus från att 
minska kostnaderna till att istället bidra till värdeökning för en fastighet. Jensen (2010) avser 
att kostnaderna minskar genom att en förvaltare applicerar allmänna principer och metoder 
från liknande branscher, vilka har ett kostnadseffektivt koncept. För att öka värdet behövs mer 
specifik kunskap och förståelse för hur förvaltningen sker i praktiken inom olika områden. 
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(Jensen, 2010).  Eldred (2012) hävdar dock att värde skapas genom renovering av fastigheter 
vilken skall vara estetiskt lockande och tekniskt effektiv. Lyckas den värdeskapande åtgärden, 
kommer efterfrågan från kunder att öka och bidra till ett högre värde. Eldred (2012) berättar 
att hyresgäster betalar för tysta och lugna miljöer och därför bör en teknisk förändring av 
fastigheter medföra förbättringar efter hyresgästens behov.(Eldred, 2012) 

3.3.2 Entreprenörskap 
Ardichvili, Cardozo och Ray (2003) menar att en av de mest centrala faktorerna i 
entreprenörskap är att hitta och skapa möjligheter, för att senare leverera något av värde till 
parterna. Det finns faktorer som kan kännas som en möjlighet, men möjligheter skapas enligt 
Ardichvili et al. (2003), de hittas inte. En aktsam undersökning av marknadens behov med 
känslan för att hitta den närmast bästa användningen av resurser kan hjälpa en entrepernör att 
utveckla en möjlighet, vilken kan bidra till en investering. Möjlighetsskapandet involverar 
dock att en entreprenör ska arbeta kreativt därför handlar entreprenörskap om att utveckla en 
möjlighet. Ofta är grunden till ett framgångsrikt företag resultatet av en lyckad möjlighets 
utvecklingsprocess. Det innefattar att en entreprenör först känt till en möjlighet som sedan 
med hjälp av entreprenörens kreativitet, optimism, kunskap och erfarenhet bidragit till 
utvecklingen av möjligheten. Utvecklingsprocessen är cyklisk och upprepande då en 
entreprenör flitigt utvärderar de olika processerna under utvecklingen. Dessa processer kan 
bidra till att det uppkommer ytterligare möjligheter eller att det behövs justeringar till den 
ursprungliga visionen. ( Ardichvili, et al., 2003).  
 
Pech och Cameron (2006) menar att möjligheterna som  skapats av en entreprenör är 
resultatet av mönster som leder vidare till informationsinsamling om en möjlighet. 
Entreprenörer är alltså hungriga efter mönster och information som kan leda vidare till en 
potentiell möjlighet. Pech och Cameron (2006) anser att detta beteende är viktigt, då det ger 
motivation till prestation och att entreprenören blir mer tävlingsinriktad. Hinder som kan 
komma upp under en entreprenörs arbete blir ofta övervunna genom beslutsamhet, djärvhet 
samt innovativa lösningar.  
 
Om en entreprenörs intuition, vilken består av kunskap, färdighet och villighet att ta risk, är 
positiv avseende information, ses möjligheten som stimulerande och som en utmaning. 
Därför skiljer sig entreprenörer från resten av världens övriga investerare, då de alltid är ute 
efter mönster vilka kan leda till en möjlighet. Pech och Cameron, (2006) menar således att en 
person som är villig att ta seriösa beslut på idéer kring en möjlighet är en entreprenör. (Pech 
& Cameron, 2006). Baron (2002) berättar att skillnaden mellan en entreprenör och en icke-
entreprenör är att icke-entreprenören är en person som inte kan känna igen mönstret som leder 
till möjligheten, vilket en entreprenör kan. 

3.3.3 Risktagande 
Hvide och Panos (2014) berättar att individer som är mindre riskmedvetna troligtvis blir 
entreprenörer, därför att individerna är villigare att acceptera en låg avkastning för den givna 
risken. Individer som är mer risktoleranta är därför mer benägna att starta upp företag, dock 
till sämre standard än individer som är mindre risktoleranta. Det beror på att de som är mindre 
risktoleranta är mer försiktiga i deras satsningar. Hvide och Panos (2014) menar att detta är 
anledningen till varför nyuppstartade företag kan skilja sig så mycket i deras resultat. Att ett 
nyuppstartat företag inte lyckas kan vara på grund av att personen som startade företaget har 
dålig känsla för risk, att personen älskar risk eller dåligt genomfört entreprenörskap. (Hvide & 
Panos, 2014)   
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3.4 Investeringskalkyler och värderingsmetoder 
3.4.1 Investeringskalkylering 
Investeringar genomförs inte förrän ett företag har gjort en lönsamhetsbedömning som sker 
genom att bearbeta och analysera en investering. En investering innebär en kapitaluppoffring 
idag mot att få en framtida avkastning, den framtida avkastningen måste således täcka 
grundinvesteringen och bidra med vinst för företaget. Tiden för vinst är alltså beroende på 
tiden det tar att få tillbaka grundinvesteringen. Det är därför viktigt att ta hänsyn till 
tidpunkten för projektets avkastning och inte bara den slutliga avkastningen och vinsten. 
(Brealey, et al, 2011) 

3.4.2 Nuvärdemetoden  
För att veta om en investering är lönsam, måste en investerare veta vilket kassaflöde 
investeringen totalt kommer att generera med ett restvärde. Slutsumman beräknas sedan till 
idag för beakta vad en investering är värd idag, denna metod benämns nuvärde. Om nuvärdet 
är större än grundinvesteringen ska investeringen genomföras. Pengars värde beträffande 
tiden är beroende av räntan för en alternativ säker investering, vilken ofta motsvarar 
avkastingen på en stadsobligation. (Brealey, et al., 2011)  

3.4.3 Payback-metoden 
Payback-metoden beräknar tiden det tar för de samlade kassaflödena från investeringen att bli 
lika med grundinvesteringen. Metoden menar att en investering ska genomföras om 
återbetalningstiden är kortare än förbrukningstiden för investeringen. En investering ska alltså 
genomföras om nuvärdet av de framtida betalningarna är större än grundinvesteringen. Det 
negativa med payback-metoden är att den inte tar hänsyn till det som händer efter 
återbetalningstiden. Payback-metoden ger lika stor vikt vid alla kassaflöden under 
återbetalningstiden. Brealey, et al. (2011) menar att denna metod används för beslutsfattande 
trots de negativa faktorerna, eftersom en investerare förväntar sig att en investering kommer 
fortsätta att generera inbetalningar efter återbetalningsperioden. (Brealey, el al., 2011)  

3.4.4 Kassaflödesmetoden 
Kassaflödesmetoden grundar sig på alla löpande betalningsströmmar över en kalkylperiod. 
Kalkylperioderna innehåller betalningsströmmarna som ska prognostiseras år för år där varje 
år diskonteras till en värdetidpunkt. Restvärdet på en investering ska sedan bedömas och 
diskonteras till en värdetidpunkt. Kalkylräntans part i kassaflödesberäkningen blir således att 
göra betalningsströmmarna jämförbara, vilka inträffar vid skilda tidpunkter. (Eriksson, et al., 
2006).    
  
Om det är ett avkastningsvärde som ska beaktas bör kalkylräntan motsvara ägarens eller  en 
investerares förräntningskrav. Förräntningskravet ska motsvara den alternativt bästa 
avkastningsplaceringen, exempelvis avkastningen från en obligation. Om ett marknadsvärde 
som ska beaktas bör kalkylräntan grundas på marknadensränta från ortsprisundersökningar. 
(Eriksson, et al., 2006).    
 
Betalningsströmmarna är summan av hyresprognoser minus utbetalningarna för drift och 
underhåll. Hyresprognoserna ska vara framtagna från existerande hyreskontrakt och 
utbetalningarna för drift och underhåll ska öka med tiden, eftersom fastigheter kräver mer 
skötsel och reparationer när de åldras. Restvärdet bedöms antingen genom den procentuella 
förändringen av marknadsvärdet från kalkylstarten eller bruttokapitaliseringsfaktorn eller 
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nettokapitaliseringsfaktorn. Bruttokapitaliseringsfaktorn är en metod som används för att 
jämföra fastighetspriser. Bruttokapitaliseringsfaktorn beräknas genom att ta köpeskillingen 
dividerat bruttoårshyrorna där värdena kommer från jämförliga fastigheter för att själv kunna 
bedöma sitt värde.  
Nettokapitaliseringsfaktorn är också en metod för att jämföra fastighetspriser. 
Nettokapitaliseringsfaktorn beräknas med hjälp av ett driftnetto dividerat med köpeskillingen 
på en fastighet, förhållandet mellan parterna är en lönsamhetsbedömning för direktavkastning 
på totalt kapital. Beräkningen av nettokapitaliseringsfaktorn används även för 
investeringsbedömning. Kassaflödesmetoden används vid datoriserade värderingar för att 
räkna fram ett marknadsvärde eller ett avkastningsvärde. Om kassaflödesmetoden avser att 
räkna fram ett marknadsvärde måste prisutveckling på fastigheter beaktas. (Eriksson, et al., 
2006)   
 

3.4.5 Intäkts- och kostnadsmetoden 
Intäkts- och kostnadsmetoden syftar till två olika beräkningar som är beroende av driftnettot 
för ett år. Det ena beräkningssättet är räntabilitetsmodellen (direktavkastningsmetod) och det 
andra är diskonteringsmodell.  
 
Räntabilitetsmodellen (direktavkastningsmetod) är en nuvärdesberäkning som syftar till att 
beräkna alla sammanlagda nettoavkastningar som kommer att uppstå i framtiden till idag. I 
beräkningarna består nettoavkastningarna av summan från periodvisa in- och utbetalningar, 
d.v.s. summan av intäkterna minus kostnaderna för de berörda perioderna. Ofta används en 
evighetskapitalisering för ett beräknat driftnetto från första året. Då modellen är beroende av 
driftnettot för första året måste det vara ett genomsnittligt driftnetto, vilket också ska ta 
hänsyn till ett direktavkastningskrav. Driftnettot beräknas som hyresintäkter minus drift- och 
underhållskostnader (inkl. fastighetsskatt). Direktavkastningskravet beror på vilken stad en 
investerare befinner sig i, samt vad det är för typ av fastighet som kravet gäller för, 
direktavkastningskravet är också ett mått för resultatbedömning. Räntabilitetsmodellen 
används eftersom det är en enkel och snabbuträknad modell, risken finns dock att det görs 
felbedömningar på driftnettot.  (Eriksson, et al., 2006).   
 
Diskonteringsmodellen syftar till att nuvärdesberäkna en bestämd tidsperiod på exempelvis 
fem eller tio år. Restvärdet vid kalkylperiodens ska också räknas med i nuvärdesberäkningen. 
Diskonteringsmodellen och kassaflödesmodellen är lika men skiljer sig åt där 
diskonteringsmodellen använder samma storlek på driftnettot under kalkylperioderna medan 
kassaflödesmetoden använder sig av uppskattade in- och utbetalningar. (Eriksson, et al., 
2006).   

3.4.6 Värderingsmetoder 
Värderingsmetoder är olika instrument för att arbeta fram ett värde. Vid bedömningen av ett 
värde tar en värderingskonsult hänsyn till praktisk och teknisk information kring värdet som 
ska bedömas. Ortsprismetoden syftar till ett marknadsvärde, vilket är det mest sannolika priset 
vid en försäljning på en fri och öppen marknad. Avkastningsmetoden är associerat med 
nuvärdesberäkningar av betalningsströmmar som också bidrar till ett marknadsvärde. 
(Eriksson, et al., 2006).  Marknadsvärdet är alltid kopplat till en tidpunkt och är därmed inte 
konstant. Marknadsvärdet är alltså ett utbytesvärde (Persson, 1980).  
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3.4.7 Ortspris 
Ortsprismetoden används för att värdera en fastighet, detta görs med hjälp av andra fastigheter 
även kallade jämförelseobjekt. Jämförelseobjektens priser kan relateras till värderingsobjektet 
genom att priserna normeras utifrån taxeringsvärde, area eller hyra. Det viktigaste är att 
jämförelseobjekten kommer från en likartad marknad som värderingsobjektet. Köpen görs 
inte heller vid samma tidpunkt, därför ska en eventuell prisutveckling beaktas och appliceras. 
Slutligen räknas ett medeltal fram för de valda jämförelseobjekten. Det slutliga 
marknadsvärdet bedöms med hänsyn till skillnader mellan värderingsobjekt och 
jämförelseobjekt. (Eriksson, et al., 2006).   
 
Persson (1980) hävdar att ortsprismetoden bör används så långt det är möjligt vid 
bedömningar gällande marknadsvärden. Ortsprismetoden är dock inte alltid den mest 
optimala metoden, då varje fastighet är unik. Det förekommer situationer där det saknas 
passande jämförelseobjekt och då bör andra mer nyckeltalsbaserade metoder användas. 
(Persson, 1980)  

3.4.8 Avkastningsmetod 
Lind och Lundström (2010) finner att avkastningsvärde är vad en fastighet är värd för 
intressenter där deras krav ligger till grund för värdebedömningen. För kommersiella 
fastigheter bedöms det individuella avkastningsvärdet genom investeringskalkyler där 
parametrar som inkomster, utgifter och avkastningskrav är inkluderade. Då olika intressenter 
ser olika möjligheter med att förbättra driftnettot på en lokal värderar parterna en fastighet 
olika. (Lind & Lundström, 2010)  
Avkastningsvärdet är således knutet till ett visst företag där storleken på avkastningsvärdet 
påverkas av företagens finansiella situation, och deras förmåga att bedriva lönsam 
verksamhet. Vid bedömning av avkastningsvärdet används nuvärdesmetoden som kan 
grundas på antingen kassaflödesmetoden eller intäkts- och kostnadsmetoden. 
Kassaflödesmetoden och intäkts- och kostnadsmetoden används också vid 
investeringsbedömningar. (Eriksson, et al., 2006).   

3.4.9 Produktionskostnadsmetoden 
Produktionskostnadsmetoden bygger på att beräkna kostnaden för att uppföra en ny likadan 
fastighet. Detta nuvärde beräknas genom att göra avskrivningar för ålder och slitage. 
Nuvärdet adderas till markens värde och därmed erhålls det totala fastighetsvärdet. Markens 
värde tas fram med hjälp av ortsprismetoden. (Eriksson, et al., 2006).   
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3.5 Sammanfattning av den teoretiska referensramen   
Betslutsfattande handlar om situationer där en beslutsfattare står inför olika investeringsval 
och det slutliga valet kommer att avgöras på grund av beslutsfattarens intuition och 
magkänsla angående en investering.  
Affärsmodeller ska bidra med värde för kunder och intressenter. De syftar alltså att omvandla 
ett företags betalningar från kunder till vinst genom en effektiv drift på de olika delarna i 
skapandet av ett värde. Affärsmodeller är sällsynta i fastighetsföretagens verksamheter. Att 
inte ha en klar affärsmodell är att exponera företaget för risk. 
 
Banker tillhandahåller företag med pengar där bankerna i sin tur vill ha en säkerhet för lånen. 
Säkerheten blir företagets löfte att betala tillbaka lånet med ränta.   
Basel III syftar till att styrka bankens kapital, likviditeten och styrka reglerna för 
riskbedömning med ändamålet att styrka bankens förmåga att absorbera chocker till följd av 
finansiell och ekonomisk oro. En säkerhet för lån kan bidra till att banker inte riskerar lika 
stora ekonomiska problem och blir då villigare att ge lån. För att ge lån behöver banker vara 
tillfredsställda med en låntagares kassaflödesprognoser, vilken är grundanalysen i en 
bedömning på en låntagare. För nya kunder använder banker både kvalitativa och kvantitativa 
bedömningar för att bevilja ett lån. Kreditbedömningar på befintliga kunder är ofta 
ofullständiga. 
Finansieringsformer som förekommer är lån med pant i fastighet, obligationslån via 
bankernas hypotek och lånesyndikering. Den sistnämnda finansieringsformen används främst 
vid stora fastighetsaffärer och innebär att flera banker går ihop och samfinansierar projekt.  
 
Värdeskapande sker när resurserna bearbetas av människor. Värdet som har skapats bestäms 
när den nya användningen för resursen säljs. Vid renovering av fastigheter skapas värde 
genom att renoveringen bidrar till att fastigheten blir estetiskt lockande och tekniskt effektiv. 
Lyckas den värdeskapande åtgärden kommer ökad efterfrågan från målgrupper bidra till ett 
högre värde.  
Entreprenörskap handlar om en möjlighet som med hjälp av entreprenörens kreativitet, 
optimism, kunskap och erfarenhet bidrar till utvecklingen av en möjlighet. Möjligheterna som 
skapats av en entreprenör är resultatet av mönster som bidragit till vidare 
informationsinsamling om en möjlighet. Om entreprenörens intuition är positiv avseende 
information ses möjligheten som stimulerande och utmanande. Individer som inte är lika 
riskmedvetna blir troligtvis entreprenörer. 
 
Investeringar genomförs inte förrän ett företag har gjort en lönsamhetsbedömning som sker 
genom att bearbeta och analysera en investering. En investering innebär en kapitaluppoffring 
idag mot att få en framtida avkastning. För att ta reda om en investering är lönsam används 
olika metoder för att kalkylera fram ett resultat. Bedömningen om resultatet är lönsamt beror 
på vilken metod som används.    
Vid bedömningar om vad en fastighet kan vara värd beaktas ett marknadsvärde eller ett 
produktionsvärde. Marknadsvärdet tas fram genom en ortsprismetod eller ett 
avkastningsvärde, vilka syftar till vad fastigheten kommer att vara värd vid en försäljning på 
en fri och öppen marknad. Produktionsvärdet bygger på att beräkna kostnaden för att uppföra 
en ny likadan fastighet med avskrivningar för ålder och slitage. 
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4 Empiri 
 

I detta avsnitt presenteras författarnas intervjuer från fastighetsbolag och banker. Först 
presenteras bakgrunden kring företagen för att sedan gå över till hur de svarade på våra 
frågor.

 

4.1 Fastighetsföretag 
4.1.1 Halmstad Stadskärnan AB 
Robert Toncic har en ekonomiutbildning och äger samt driver fastighetsbolaget Stadskärnan, 
vilket han gjort sedan år 2003. Robert köpte sin första fastighet för 15 år sedan tillsammans 
med sin dåvarande revisor, detta skapade ett intresse hos honom. Intresset bidrog till att 
Stadskärnan startades. Fastighetsbolaget är en hobbyverksamhet som Toncic driver vid sidan 
av sitt vanliga arbete. 

4.1.2 Framgångsfaktorer  
Stadskärnan har som mål att expandera, öka omsättningen med en god lönsamhet samtidigt 
som hyresgästerna ska vara nöjda. Detta kan göras på två olika sätt, företaget kan antingen 
renovera och förädla sina fastigheter för att öka hyresintäkterna eller anskaffa fastigheter. Att 
renovera och förädla fastigheterna är att använda sig av en lång process, medan att förvärva 
fastigheter är en mer kapitalkrävande process. Lönsamhet är ledordet i företaget, om företaget 
har god lönsamhet möjliggör det att vinsten kan utnyttjas för att förvärva ytterligare 
fastigheter.  
 
Stadskärnan förvärvar främst fastigheter som visar positiva resultat, eftersom företaget inte 
vill ligga på gränsen till att vara lönsamt, utan det ska finnas goda marginaler i fastigheterna. 
Motivet till att företaget endast förvärvar fastigheter med positiva resultat är att bolaget 
varken är stort eller starkt nog att kunna köpa fastigheter som går med förlust, därför måste 
objekten klara sina kostnader. Med anledning av att fastigheterna ska klara sina egna 
kostnader förvärvar Stadskärnan helst fastigheter av nyare karaktär då det inte är lika mycket 
underhåll på fastigheter med nyare standard. Bolaget avyttrar sina äldre fastigheter eftersom 
det löpande underhållsbehovet har varit för stort och de äldre fastigheterna passat således inte 
in i företagets idé om att varje fastighet ska klara sina egna kostnader. 
 
Stadskärnan bedömer risk för en fastighet med hur fastigheten kommer att påverka det övriga 
beståndet. Det är därför viktigt att undersöka vilka typer av hyresgäster som finns i 
fastigheten. De viktiga faktorerna är hur lång tid det är kvar på hyreskontrakten och vad 
hyresgästen har för verksamhet. Om en fastighet har nystartade företag som hyresgäster, är 
fastigheten riskfylld, vilket är bedömt på att nystartade företag är förknippade med risk. Det 
beror på att en hyresgästs verksamhet kan avvecklas inom de närmsta åren och således kan 
vakansgraden öka på en fastighet, vilket bidrar till att kostnaderna ökar för fastigheten. 

4.1.3 Belåningsmöjligheter 
Stadskärnan är inte det största företaget och har därför inte den bästa förhandlingssitsen hos 
bankerna, företaget har därför svårare att förhandla om typer av lån och lånevillkor. Bankerna 
är väldigt försiktiga vid deras fastighetsvärdering. Ett exempel på hur banken värderar 
fastigheter är att ”Banker använder sig av hängslen, livremmar, fallskärmar och 
grodmansdräkter när de bedömer värdet på en fastighet” – Robert Toncic. Stadskärnan 



20 
 

motiverar exemplet med att företaget i flera fall har bevisat för banker att deras fastigheter har 
ett högre värde och att fastigheterna säljs för högre priser än det värde som banker använder 
sig av. Det leder till att banker ofta undervärderar fastigheter. Undervärdet som bankerna 
använder sig av kommer från värderingsprogrammet Datscha. Värderingsprogrammet 
stämmer inte med Halmstads priser och konsekvensen blir att lånebeloppet blir lägre än vad 
Stadskärnan räknar med. 
  
Stadskärnan finansierar sina investeringar med fastighetslån där företaget vanligast beviljas en 
belåningsgrad mellan 50-55 procent av banken. Resterande av investeringen finansieras med 
likvida medel eller inteckning på en amorterad fastighet. Dessa likvida medel kommer från 
tidigare fastigheter som avyttras och därför frigörs kapital som kan användas till att förvärva 
nytt fastighetsbestånd. Inteckning på en fastighet som insats används bara om investeringen 
understiger 15mkr med hänsyn till om banken godkänner inteckningen som insats. 
Stadskärnan använder sig inte av bankens hypotek för att erhålla lån eftersom det är för dyrt, 
dock är det banken som i slutändan bestämmer vilken typ av lån som ska beviljas.  

4.1.4 Värdeskapande 
Stadskärnan strävar efter att skapa värde på ett optimalt sätt, företaget vill därför förenkla sina 
fastigheter och bidra till hyreshöjande åtgärder. Driftnettot är viktigt att beakta vid 
värdeskapande. Förbättras driftnettot ökar fastighetsvärdet. För att förbättra driftnettot och 
bidra till värdeskapning måste främst fastighetsskötseln förenklas. Stadskärnan arbetar därför 
med att minimera och effektivisera kostnaderna på fastighetsbeståndet, exempelvis att minska 
kostnaden för fastighetsskötseln genom att undvika att ha gräsmattor och buskage då grönytor 
ökar underhållsbehovet på fastigheter. Om en fastighet har grönytor som behöver underhåll 
minskas underhållet genom att asfaltera och således skapas parkeringsplatser, vilka kan hyras 
ut. Det bidrar i sin tur till ökade hyresintäkter.  
 
Hyreshöjningar kan inte göras hur som helst, utan en hyreshöjning måste vara motiverad. Det 
måste alltså göras förbättrande åtgärder på kontoren eller lokalerna för att kunna höja hyran. 
Exempelvis kan plastmattor som inte är attraktiva bytas ut mot parkettgolv. Utbytet av golv är 
en åtgärd som kan motiveras till en hyreshöjning, vilket i sin tur ökar värdet på en fastighet. 
Därför försöker Stadskärnan att hålla fastighetsbeståndet så fräscht som möjligt. Det främsta 
slitaget på Stadskärnans fastigheter åtgärdas med kosmetiska förbättringar.   
 
Stadskärnan hade en stor industrifastighet som hade en hög vakansgrad, vilken företaget hade 
problem med att hyra ut med tanke på den stora ytan. Efter ett antal förfrågningar från kunder 
om att hyra ett mindre kontor beslöt sig företaget för att det lämpligaste var att renovera om 
den stora industrifastigheten till ett kontorshotell. Kontorsrummen som finns i kontorshotellet 
hyrs ut till ett fast pris och ytan som renoverades till kontorshotellet genererar en hyresintäkt 
som är tre gånger så stor som den ursprungliga hyresintäkten. Detta har påverkat driftnettot 
och markant ökat fastighetens värde. Utbudet måste dock begränsas på kontorshotellet med 
anledningen att företaget helst vill hyra ut större lokaler. De större lokalerna genererar mer i 
omsättning och hyresgästen blir ofta bunden av hyresavtalen en längre tid, vilket inte är fallet 
med kontorshotellet eftersom kontorsrummen har löpande hyreskontrakt på tre månader. 

4.1.5 Investeringskalkyler och värderingsmetoder 
Stadskärnan beräknar priset som de är villiga att betala för en fastighet genom en kombination 
av direktavkastnings- och paybackberäkningar. Kombinationen syftar till att 
fastighetsförvärvet ska ge god avkastning, men det ska inte ta för lång tid innan fastigheten 
ger utdelning. Priset Stadskärnan är villiga att betala för en fastighet räknas ut genom att ta 
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driftnettot för en fastighet dividerat med företagets avkastningskrav. Företaget använder sig 
inte av ortsprismetoder eller nuvärdesberäkningar eller liknande värderingsmetoder vid 
beräkningar av värdet på en fastighet. Företaget förklarar att användningen av 
nuvärdesmetoder och ortsprisanalyser är osäkra och svårprognostiserade för att bedöma 
fastighetsvärdet.     

4.2.1 Fem hjärtan Holding AB 
Peter Jacobsson är Vd på Fem Hjärtan Holding AB och har varit det sedan år 2010. Jacobsson 
berättar att han tidigare arbetade som Vd på Byggfast koncernen. Totalt har Jacobsson varit 
verksam i bygg- och fastighetsbranschen i 15 år. 
Fem hjärtan fastigheter har varit verksamma i Halmstad sedan år 2005. Företaget ägs av fem 
privata norska investerare som har erfarenhet av den Svenska fastighetsmarknaden.  

4.2.2 Framgångsfaktorer 
Fem Hjärtan anser att stora institutioner och försäkringsbolag främst tittar på 
direktavkastningar vid investeringar. Ett lokalt företag resonerar inte på samma sätt då det 
lokala bolaget inte har samma förutsättningar, företagen måste därför arbeta mer med sin 
magkänsla.    
 
Företaget strävar efter att skapa värden och god avkastning genom att arbeta affärsmässigt, 
vilket företaget gör genom deras affärsmodell. När företaget ska genomföra ett 
fastighetsförvärv syftar affärsmodellen till att vara ekonomiskt driven, därför görs 
avkastningskalkyler för att beakta intäkter och kostnader för fastigheten. Efter det att 
avkastningskalkylerna har beräknats, kartläggs de tekniska aspekter och dessutom utformas 
en SWOT-analys för fastigheten. SWOT-analysen syftar till att kartlägga fastighetens 
möjligheter och hot som kan användas och motverkas vid ett fastighetsförvärv. Företaget har 
egna kalkyler för att bedöma om en fastighet är rätt prissatt, kalkylerna är baserade på 
direktavkastningsberäkningar och nuvärdesberäkningar.  

4.2.3 Belåningsmöjligheter  
Jacobsson berättar att hans filosofi för att driva Fem Hjärtan är att ha god relation till 
bankerna. För att ha en god relation till bankerna skickar företaget ut sina kvartalsrapporter 
till bankerna för att lättare kunna ha en god och öppen dialog med långivaren. Fem Hjärtan 
skickar även ut rapporterna till banker som företaget inte arbetar med, för att etablera sitt 
varumärke. Bolaget använder sig främst av fastighetslån med krav på pantbrev och hittills har 
bolaget blivit erbjudna bra villkor av banker, med den anledningen har företaget inte behövt 
söka sig till andra lånealternativ. Företaget har räknat på att emittera obligationslån men att 
det skulle vara dyrare och mer omständligt. Jacobsson anser således att hans filosofi har varit 
framgångsrik eftersom företaget inte behövt använda sig av obligationslån.  
En av anledningarna till att Fem Hjärtan strävar efter en god relation med banker är att 
företaget blir en kund som banker vill ha, även hos banker bolaget inte är kund hos. Om 
banker vill ha företaget som kund kan tiden för kreditbedömning och kreditgivning 
förhoppningsvis bli kortare. Den goda relationen till banker kan då vara nyttigt om företaget 
någon gång skulle vara i akut ekonomiskt problem och således ska företaget kunna erhålla ett 
lån snabbt.  
 
Fem Hjärtan anser att bankerna värderar fastigheter på ett annat sätt än fastighetsbolagen. 
Värderingsmetoderna går ut på att beräkna driftnettot, dock beräknas driftnettot på olika sätt, 
vilket är anledningen till att fastigheterna har olika värde. Bankerna värderar fastigheter 
främst med värderingsprogrammet Datscha som inte stämmer med Halmstads fastighetspriser. 
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Fem Hjärtans goda relation till bankerna medför att det lokala bankkontoret inte använder 
Datscha när det gäller en värdering av företagets fastigheter. Fem Hjärtan får således en 
rättvis värdebedömning. Värderingsmetoden som bankerna använder vid värdering av 
bolagetsfastigheter är ortsprismetoden. Vid denna tid i intervjun betonar Jacobsson att hans 
filosofi är den viktiga komponenten, d.v.s. att ha en god relation och vara prioriterad hos 
banken. 
 
Vid fastighetsförvärv gör Fem Hjärtan beräkningar och riskanalyser för att bestämma hur stor 
vakansgrad en fastighet klarar tills att investeringen slutar vara lönsam. En del av riskanalysen 
är att beakta den finansiella ränterisken, vilken företaget anser varit generellt låg de senaste 
åren. Banker har dock haft problem med att låna ut pengar och därför höjt amorteringskraven. 
Detta har bidragit till att bankerna har krävt att en låntagare ska minska sin belåningsgrad på 
innehavande fastigheter.  Innan 2008 var villkoren inte lika hårda. Tiden före år 2008 var 
bankerna mer villiga att låna ut till fastighetsbranschen, belåningsgraden var dessutom högre. 
Tiden efter 2008 har bankerna haft svårt att låna ut pengar och därmed avböjt många affärer. 
Bankerna har dock återigen blivit mer villiga att låna ut pengar, men till en högre 
kontantinsats för låntagaren. Insatskraven varierar beroende på vilken soliditet som en 
låntagare har, om en låntagare har hög soliditet är inte kraven lika stora från banken. 

4.2.4 Värdeskapande 
Fem Hjärtan anser att värdeskapande är något av det viktigaste vid investeringar i fastigheter, 
därför måste bolag arbeta kreativt med utvecklingen av fastigheter. Värde som skapas kan ses 
som ett verktyg för att omförhandla amorterings- och räntekrav från banker. Om 
amorteringskraven sänks ökar likviditeten och Fem Hjärtan kan således använda pengarna för 
att antingen skapa värden i andra fastigheter eller investera i nya fastigheter alltså ”Det är inte 
bara viktigt med värdeskapande vid köp och sälj, utan även vid förvaltningstiden.”– Peter 
Jacobsson.  
 
Energieffektivisering är en av de viktigaste delarna för att skapa värde i dagens läge eftersom 
energiförbrukningen påverkas ganska omgående. Effektivisering av energi kan ske genom 
dialog till hyresgästerna, men främst genom engagemang från hyresvärden. Exempel på en 
energieffektiviserande åtgärd som Fem Hjärtan har genomfört var att installera ett nytt värme-
, vatten- och ventilationssystem med digitalt styr- och övervakningssystem. Systemet bidrog 
till att driftskostnaderna minskade med 30 procent på fastigheten. Resultatet av systemet blev 
att driftnettot påverkades positivt och likviditeten stärktes, vilket medförde en positiv 
utveckling av fastighetsvärdet. 
 
Ett annat vanligt sätt att öka en fastighets värde är att renovera på ett sätt som gör att 
hyresvärden kan höja hyran för hyresgästerna. Det är dock viktigt att den hyreshöjande 
åtgärden helst ska bidra till att hyresgästernas omsättning och lönsamhet ökar. Företaget anser 
att båda parter måste gynnas av den värdeskapande åtgärden. Lyckas företaget med den 
värdeskapande åtgärden kan det medföra att hyresgästerna blir villigare att betala den höjda 
hyran. Fastighetsbolaget får således bättre kassaflöde och värdet på fastigheten ökar. 
  
Fem Hjärtan arbetar nu med en åtgärd som ska bidra till en hyresökning. Åtgärden baserar på 
att locka in fler människor till en galleria. Företaget planerar att skapa ett café i gallerian. 
Motiveringen till åtgärden är att om det finns fler folk i gallerian kan det bidra till ökad 
försäljning för hyresgästerna. Om fastighetsbolag redovisar denna åtgärd på ett bra sätt för 
hyresgästerna kan de bli villiga att betala en högre hyra och kanske förlänga sina 
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hyreskontrakt. Bolaget finner att åtgärder av denna typ är viktiga för långsiktiga samarbeten, 
d.v.s. att öka lönsamheten för båda parter. Företaget tror att detta minskar risken för vakans. 

4.2.5 Investeringskalkyler och värderingsmetoder 
Hyresgäster har ofta hyreskontrakt mellan tre till fem år därför är det svårt att bedöma 
lönsamheten på en investering. Fem Hjärtan använder sig därför inte av vanliga 
lönsamhetsberäkningar med avkastningskalkyler eftersom det leder till att återbetalningstiden 
blir för lång. Därför gör företaget sina lönsamhetsberäkningar beroende på hur länge 
fastigheten är tänkt att innehas och därefter bestämma en rimlig återbetalningstid sett till 
avkastningen. Magkänslan är en viktig faktor för att bedöma den rimliga återbetalningstiden. 
Efter att företaget har bedömt återbetalningstiden görs bedömningen om ett objekt är en 
lönsam investering, vilket sker med hjälp av avkastnings- och paybackkalkyler.  

4.3.1 Tosito Invest AB 
Tommy Fritz är Vd och delägare i Tosito Invest AB. Företaget är verksamt i Jönköping.  Fritz 
berättar att han spelade ishockey i HV71 där han samtidigt fick anställning hos sponsorn 
Riksbyggen. Efter tiden som ishockeyspelare fortsatte han på Riksbyggen och utbildade sig 
inom ekonomi. 
 
Tosito Invest grundades år 2004 och ägs av Tommy Fritz och Stig-Olof Simonsson. År 2004 
flyttade de största fastighetsaktörerna från Jönköping till följd av att räntorna förväntades 
stiga. Tosito förvärvade vid den tidpunkten fastigheter av Akelius koncernen, som avslutade 
sin verksamhet i staden. 

4.3.2 Framgångsfaktorer  
Företaget strävar efter god lönsamhet och att vara ett lokalt fastighetsbolag med god kontakt 
till hyresgästerna. Tositos framgångsfaktor är följaktligen att huvuddelen av 
fastighetsbeståndet ska vara centralt för att lättare kunna vara personliga med stadens 
invånare, samtidigt som företaget ska leverera bra fastighetstjänster.  
 
Vid fastighetsförvärv vill Tosito att kalkylberäkningarna ska visa att det blir en bra affär. Det 
är viktigt att ha förtroende för att affären ska bli lönsam. Denna tro förklarar företaget som en 
kombination av kunskap och erfarenhet som ackumulerats under karriärens gång och utgör 
magkänsla. Resultatet som fås av kalkylberäkningarna jämförs med vad företaget kan 
utveckla fastigheten till, vilket är mycket beroende på vad magkänslan säger om fastigheten. 
Tosito menar att magkänslan kan snabbt sålla ut ointressanta objekt.  

4.3.3 Belåningsmöjligheter 
För ett par år sedan var banker inte villiga att finansiera en låntagares investeringar, men nu 
har bankernas intresse att låna ut pengar ökat markant. Bankerna har förstått att 
fastighetsmarknaden är bra och därför är bankerna mer villiga att låna ut pengar för att inte 
förlora tillväxt och kunder. Bankerna genomför dock fler analyser och kreditbedömningar än 
tidigare.  
 
Hittills har Tosito enbart använt sig av fastighetslån vid fastighetsförvärv eftersom andra typer 
av lån endast används när banker inte beviljar vanliga fastighetslån. Företaget har undersökt 
lite övergripande att finansiera med obligationslån men valde att inte emittera obligationer 
eftersom räntekostnaden skulle vara alldeles för hög och således är det inget bra alternativ för 
en lokal fastighetsaktör. Tosito hade dock ett projekt som skulle finansieras via 



24 
 

lånesyndikering från banker, men projektet slutade med att en bank valde att finansiera hela 
projektet. 
 
Innan år 2008 kunde företaget erhålla en belåningsgrad upp till 90 procent av bankerna. 
Numera brukar Tosito erhålla en belåningsgrad mellan 50 till 80 procent av marknadsvärdet 
på fastigheterna. Företaget har dock som mål att finansiera 50 procent av fastighets köp med 
eget kapital, mål kan ändras beroende på objektet och dess investeringsstorlek. Företaget 
anser att det är bättre att ha en bra fallhöjd när de investerar med eget kapital. Vid dyra 
fastighetsinvesteringar på 100mkr är det tråkigt för företaget att investera med 50 procent 
finansiering från eget kapital. Företagets del behöver dock inte vara i likvida medel utan 
befintligt fastighetsbestånd kan belånas ytterligare för att minska bindning av likvida medel.  

4.3.4 Värdeskapande 
Hyresutvecklingen har varit bra, i Jönköping har företaget lyckats att avtala om högre 
hyresnivåer vid nya hyreskontrakt. För att höja kundernas hyra måste en hyresvärd leverera 
bra saker för sina hyresgäster. Hyresgästerna accepterar ofta hyreshöjningar när det sker 
tillsammans med åtgärder som skapar mervärde för hyresgästen. Hyresökningar bidrar ofta till 
att värdet på fastigheter ökar. Det är därför viktigt att investera i det befintliga 
fastighetsbeståndet. Att investera i det befintliga fastighetsbeståndet är också viktigt för att 
hyresgästerna ska trivas och är inte endast för att höja hyrorna.  
 
Om ett företag är passiv med att investera i det egna fastighetsbeståndet kan det bidra till att 
hyresgästerna inte trivs i en fastighet och väljer att sluta hyra hos en hyresvärd. Således flyttar 
hyresgäster som inte trivs hos en hyresvärd, vilket medför en ökad vakansgrad och minskade 
intäkter för ett företag. ”Det som inte syns, är det som kostar” – Tommy Fritz. Det är alltså 
dyrt att byta ventilation, brandskydd och IT-lösningar. Det som inte är dyrt är kostnaderna för 
att byta golv, fönster eller färg på fasaden. För att undvika problem med vakanser bedömer 
Tosito när det finns risk för att det kan uppstå en vakans och planerar renovering och 
underhåll efter bedömningen.  
Vakansgraden hos Tosito är så låg att företaget har förvärvat en tom fastighet enbart för att 
erbjuda sina hyresgäster en förvaringsplats för sina föremål vid renoveringar eller flyttningar. 
Tositos anser att hyresgästerna ska se företaget som en bra hyresvärd så vill hyresgästerna 
stanna hos företaget.  

4.3.5  Investeringskalkyler och värderingsmetoder 
Tosito anser att stora fastighetsbolag använder sig av kalkylmodeller för att säkerställa 
investeringsberäkningarna. Företag på lokal nivå måste beakta mjuka värden. Mjuka värden 
är parametrar som inte beaktas i kalkylerna. Vid fastighetsförvärv använder Tosito sig av 
branschmässiga avkastningsberäkningar och intäkts- och kostnadsberäkningar för att bedöma 
om fastigheten är lönsam.  
 

4.4 Banker 
4.4.1 Länsförsäkringar Halland 
Carola Gellett har studerat Europaekonomprogrammet på Högskolan i Halmstad. Efter 
studierna började hon att arbeta i receptionen på Länsförsäkringar och nu arbetar hon som 
kundansvarig för företag, vilket hon har arbetat med sedan år 2007 då Länsförsäkringar 
började med utlåning till företag. Länsförsäkringars framgångsfaktor är att vara lokala och ha 



25 
 

en nära kontakt med kunden. Företaget erbjuder kunderna helheten, d.v.s. bank- och 
försäkringsverksamhet.  

4.4.2 Belåningsmöjligheter  
Kreditgivningen sker främst till mindre kunder eftersom avtalet mellan Länsförsäkringar och 
Finansinspektionen säger så. Avtalet avser lån mellan 4mkr till 40mkr.  
Länsförsäkringar anser att det är mycket lättare att bli beviljad ett lån på 4mkr eftersom ett lån 
på 4mkr medför mindre risk än ett lån på 40mkr. Fastighetsföretag blir främst erbjudna 
bottenlån via bankens hypotek för att kunna binda räntan samt att lån via hypoteksbolaget 
medför mindre risk för banken. Belåningsgrader som avser bottenlån för kommersiellt 
fastighetsköp är beroende av vilket geografiskt läge fastigheten har. Ligger en fastighet i 
centrum är belåningsgraden mellan 60-65 procent, om fastigheter är belägen utanför centrum 
är belåningsgraden 50 procent. Länsförsäkringar kräver att hela belåningsgraden ska ha någon 
form av säkerhet. Om säkerheten avser pantbrev i befintlig fastighet undersöker banken om 
det finns pantbrev i fastigheten och i så fall om det finns möjlighet att inteckna nya pantbrev i 
den befintliga fastigheten. Utöver belåningsgraden erbjuds det blancolån med rörlig ränta. 
Räntan beräknas utifrån att en låntagare ska klara en högre ränta än vad låntagaren normalt 
sätt får av banken, eftersom räntan är högre vid blancolån 
 
Kreditbedömning för nya kunder börjar med att banken får in en låneansökan av kunden. 
Därefter gör banken en beskrivning av kundens verksamhet och vad lånet angår. Det görs en 
analys av en låntagares tre senaste bokslut, vilka ska finnas i låneansökan tillsammans med en 
årsredovisning. Banken undersöker sedan årsredovisningen för att beakta olika nyckeltal och 
lönsamhet. Utifrån undersökningarna på en låntagare bedöms återbetalningsförmågan, vilket 
är beroende av kundens låneengagemang och storleken på lånet. Återbetalningsförmågan 
bedöms också efter belåningsgraden, vilket är beroende på vad det är för sorts fastighet som 
lånet avser. En budget för kommande år är av intresse för banken om det finns negativa 
resultat i budgeten bör det finnas en plan för hur de negativa resultaten ska motarbetas. 
Länsförsäkringar gör alltid samma bedömning för nya och befintliga kunder. Om lånet avser 
en befintlig kund och denne har negativa resultat är det en person med större befogenhet som 
bedömer om kunden kommer kunna återbetala lånet. I detta fall tags det även hänsyn till den 
beskrivning som finns av företaget d.v.s. vilken verksamhet kunden är inom, och vad som kan 
påverka det negativa resultatet. Upplever banken att en låntagare inte uppfyller 
kreditbedömningen men uppfattar att låntagaren kommer att uppfylla villkoren anser banken 
att det är viktigt att beskriva situationen samt att det finns en budget som visar att det kommer 
bli bättre för låntagaren, detta gäller för en befintlig kund. Beslut angående en sådan situation 
bedöms av det lokala kontoret, finns det betalningsanmärkningar på låntagaren får 
huvudkontoret ta beslutet. Länsförsäkringar anser att en lånehandläggare alltid försöker ha en 
god relation med kunden, där magkänslan för beviljning av lån är mycket beroende på om 
handläggaren uppfattar låntagarens affärsidé som lönsam. Det är dock alltid 
kreditbedömningen som är avgörande för beviljandet av ett lån.  

4.4.3 Investeringskalkyler och värderingsmetoder 
För att bedöma en fastighets värde till inskrivning av pantbrev använder sig Länsförsäkringar 
av en värderingskonsult som antingen är anställd hos dem eller att de anlitar en 
värderingskonsult från ett värderingsföretag. Värdet på fastigheten är beroende på vad 
värderaren anser att fastigheten kan säljas för. Banken använder sig även av ett datoriserat 
värderingsprogram för att ta fram ett värde. Programmet räknar fram ett schablonsvärde med 
hjälp av driftskostnader och hyresintäkter. Länsförsäkringar tycker att programmet ger ett 
lägre värde än vad värderaren gör, men programmet är en bra indikation på vad en fastighet 
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kan vara värd. Värderarens utlåtande är pålitligt men om värderaren och programmet ger olika 
värde i en värdebedömning görs en kompromiss av värdet. Ett exempel på detta är när 
produktionskostnaden för en fastighet är 10mkr fast värderaren uppger att den är värd 14mkr. 
i detta fall använder sig banken av det lägsta värdet. Det är dock annorlunda om en fastighet 
renoverats då fastigheten kan ha ett högre värde vid nästa värdering. Alltså om det skulle 
finnas två värden vid värdetidpunkten använder sig Länsförsäkringar alltid av det lägsta 
värdet då banken syftar på att de aldrig lånar ut till något som har ett potentiellt värde utan 
banken vill se att det finns ett faktiskt värde. Företag kan renovera upp en fastighet och få in 
bra hyresgäster eller få in fler hyresgäster genom optimering av fastighetsytan är det en klar 
värdeökning. Priserna på fastigheter i Halmstad är dock höga jämfört med avkastningen från 
dem. Det är därför fler investerare som letar efter fastigheter utanför staden då 
inköpskostnaden på fastigheter är betydligt lägre, vilket också hyresnivåerna är men 
avkastningen är bättre. För en investerare är det viktigaste att klara sig och gå med vinst efter 
amorteringar och ränta.  

4.5.1 SEB  
Per Greiff har studerat juridik vid Lunds universitet. Efter utbildningen har han arbetat på 
Nordea för att sen byta till SEB där han har varit i tolv år. Per har lång erfarenhet av 
kreditgivning till företag och har positionen som Företagsmarknadschef på SEB. 
Jessica Schöön har en magisterexamen i ekonomi från Lunds universitet. Efter det har hon 
arbetat inom familjens företag, nu arbetar hon som företagsrådgivare i SEB och har gjort detta 
i två år. 
 
SEB strävar efter att vara stora lokalt och  ha god kundrelation, banken vill också ha en god 
avkastning och lönsamhet för att skydda bankens balansräkning. SEB i Halmstad har många 
av de stora fastighetsföretagen som kunder och generellt har de många fastighetsföretag som 
kunder. 

4.5.2 Belåningsmöjligheter  
Efter år 2008 har banken fått hårdare krav på sig angående deras kreditgivning och 
kreditbedömning. Exempelvis lån som överstiger 10mkr måste banken se till att få avkastning 
på kapitalet. Före år 2008 var det inte lika mycket fokus på att banken skulle få avkastning på 
deras utlånade kapital. Banken risk klassificerar sina kunder efter belåningsgrader, styrkan i 
deras balans- och resultaträkning samt erfarenhet inom fastighetsbranschen. Banken menar att 
desto starkare balans- och resultaträkning samt erfarenhet inom fastighetsbranschen ju bättre 
riskklassificering får en kund och där med drar kunden mindre kapital och ger banken bättre 
avkastning. Efter år 2008 är det krav på att banken ska ha 12 procent i primärkapital därför 
vill SEB ha 15 procent i avkastning från det kapital som lånas ut. 
 
Kreditgivning sker främst med så kallade fastighetslån med pantbrev där låntagaren erbjuds 
ett bottenlån till max 70 procent. Banken anser att låntagare har möjligheten att erhålla ett lån 
på 100 procent men det ska i så fall pantsättas på fastighetsbolagets befintliga bestånd, vid 
detta scenario granskas även ett fastighetsbolags kunder. Aspekter som granskas på ett 
fastighetsbolags hyresgäster är de genomsnittliga hyrestiderna, om alla kontraktstider faller 
inom ett år medför det högre risk till skillnad från om det är om tre år. SEB vill att 
kontraktstiderna ska vara så långa som möjligt för att öka räntetäckningsgraden. Banken 
menar således att desto längre kontraktstider är, ju högre kan banken gå belåningsmässigt. En 
låntagare som vill låna mer än 70 procent erbjuds blancolån med villkoret att blancodelen ska 
vara avbetad inom fem år. SEB ger ett exempel på en låntagare som har en belåningsgrad på 
88 procent på en fastighet och hyresgästerna har tre år kvar på deras kontrakt, i denna 
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situation vill banken öka låntagarens amortering för att få ner belåningsgraden från 88 till 70 
procent. 
Kunderna kan även låna via bankens hypotek med lika belåningsgrader som vid ett lån med 
pant dock skiljer sig räntan mellan ett hypotekslån och ett banklån. SEB förbereder sig för att 
bli bättre på obligationslån då banken ser att det blivit en trend för företag att börja ge ut 
obligationer, även mindre företag kommer att paketera ihop sig och ge ut obligationer.  
 
SEBs kreditbedömning grundar sig främst på en låntagares hyresgäster med vilken 
belåningsgrad kunden vill erhålla och kundens räntetäckningsgrad. Räntetäckningsgrad 
granskas efter hur många operativa flöden det krävs för att betala räntan, där räntesatsen utgår 
ifrån STIBOR 90 dagar med ett pris för att ha pengarna i minst ett år. Tidskravet är för att ta 
bort likviditetsrisken för banken. Räntetäckningsgraden ska uppfyllas två gånger så att SEB 
vet att kunden kan betala sina räntor. Belåningsgraden är bunden av hur mycket låntagaren 
vill låna, hur stor säkerhet låntagaren är villig att ge samt kvalitén av säkerheten. Kvalitén på 
säkerheten är faktorer mellan låntagaren och deras kunder, där följande analyseras: den 
genomsnittliga hyrestiden för hyresgästerna, risken att stora hyresgäster inte betalar sin hyra, 
vakansrisk, ränterisk och likviditetsrisk samt energipriserna. Det är alltså viktigt att granska 
företagens kassaflöde, vilka är baserat på drift- och underhållskostnader (driftnetto) samt 
vilken direktavkastning som krävs beroende på det geografiska läget.  
 
För nya kunder som vill erhålla lån över 10mkr måste banken se till att de får avkastning på 
lånebeloppet, förr var det inte lika mycket fokus på avkastningen. Belåningsgraden som en 
kund vill erhålla är en påverkande faktor för kreditbedömningen eftersom banken anser att ett 
bolag med låg belåningsgrad medför bättre avkastning. Banken finner att ett företag med bra 
riskklassificering drar mindre kapital och ger bättre avkastning. Utlåning till kommersiella 
fastigheter är banker försiktigare med, eftersom det finns mer risk för vakans inom 
kommersiella fastigheter. Lån som avser en kund som SEB haft i 20 till 30 år och alltid gjort 
rätt för sig kommer att sköta sig, det genomförs därför mer omfattande analyser på nya kunder 
än de befintliga kunderna.  

4.5.3 Investeringskalkyler och värderingsmetoder 
För att bedöma värdet på en säkerhet använder sig banken av värderare som tar hänsyn till 
fastighetens skick, läge, ålder och vad fastigheten kan säljas för. Banken använder sig också 
av ett datoriserat värderingsprogram vid namn Datscha. Programmet analyserar fastighetens 
kassaflöden. SEB anser att kassaflöden är bra riktmärken för att se vad en byggnad är värd. 
Exempelvis en byggnad som var värd 110mkr efter byggnadens produktionskostnad men 
kassaflödena anger att byggnaden är värd 100mkr, eftersom kassaflödet säger 100mkr 
använder banken detta värde. Om kassaflödet skulle vara högre än produktionskostnader 
anser låneinstitutet att Datscha är ett dåligt program eftersom programmet inte tar hänsyn till 
fastighetens skick och underhåll, i en sådan situation utförs en utredning om varför det är så.  
Banken utför analyser på fastighetsföretagen en gång per år.  Där den löpande bedömningen 
instiftar sig på ett fastighetsbolags risk med hyresgästerna och fastighetsföretagets 
engagemang i hyresgästen. Banken gör även löpande bedömningar på ett fastighetsbolags 
balansräkning för att se om det finns över- eller undervärde på fastigheterna. Bedömningarna 
på fastigheternas värde görs för att fastighetsbolag ofta skriver upp sina fastigheters värde, då 
det är lätt att fiffla med balansräkningen. SEB granskar därför resultaträkningen eftersom den 
inte ljuger om en fastighets värde.  
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4.6.1 Swedbank 
Magnus Wetterberg började arbeta för Swedbank år 2001 som kassör. Efter ett års arbete som 
kassör började Wetterberg studera på valfritt ekonomiska programmet på Högskolan i 
Halmstad, under studietiden arbetade han på telefonbanken. År 2008 blev Wetterberg anställd 
på Swedbanks Halmstadkontor som privatrådgivare och arbetar sedan 2011 som 
företagsrådgivare. Idag ansvarar han för 80 till 90 kunder. Swedbanks värderingar är att vara 
öppna, enkla och omtänksamma. Affärsmodellen i Swedbank är att de ska ha en robust 
balansräkning som klarar konjunktursvängningar. Banken ska även ha en riskspridning via en 
bred kundbas av både privatpersoner och företag.  

4.6.2 Belåningsmöjligheter  
Kreditgivningen fungerar som en viktig motor i samhället. Banker finansierar låntagare och 
medverkar på så sätt till expansion av samhället. Den största förändringen efter år 2008 är att 
det krävs större kärnprimärkapital och bättre riskhantering hos bankerna. Det krävs alltså att 
bankernas balansräkning ska vara starkare och kunna hantera konjunktursvängningar. Detta 
har bidragit till att belåningsgraden till fastighetslån har sjunkit, eftersom fastighetslån 
belastar bankernas balansräkningar i stor omfattning. Banken vill således minska 
kapitalbindning hos fastigheter för att kunna vara stabilare vid ekonomiska kriser. För att 
säkerställa värdeförändringar gör låneinstitutet ofta värderingar av fastighetsföretagens 
fastigheter.  
  
Halmstad marknaden är väldigt intressant och Swedbank är väldigt intresserade av att låna ut 
till fastigheter som är belägna på rätt läge. Banken vill helst låna ut via deras hypoteksbolag 
med krav att pantbrev alltid ska intecknas vid en kunds köp av fastighet. Banken anser således 
att denna typ av lån medför mindre risk och är det billigaste lån alternativet, eftersom 
internräntan i banken är lägre än internränta i hypoteksbolaget. Hypoteket anses således vara 
en säkrare placering och banken behöver därför inte lika stora marginal påslag för att få den 
begärda avkastningen. Bankens balansräkning belastas därför inte lika tungt. Banken kan 
generellt erbjuda en belåningsgrad mellan 60-75 procent för kommersiella fastigheter. 
Låneinstitutet kan erbjuda belåningsgrader på 90 procent till fastigheter, men belåningsgrader 
över 75 procent räknas i bankens system som ett blancolån, eftersom banken kräver en 
säkerhet mellan 60-75 procent av fastighetens värde. Blancodelen av lånet medför hårdare 
krav på amortering och högre ränta, med villkor att blancolånet ska vara helt amorterat inom 
fem år från utbetalning. Beviljande av ett blancolån är beroende på, vilken kund det är, vilka 
ekonomiska muskler kunden har, vilket avspeglar att Swedbank tar större risk vid 
belåningsgrader över 75 procent. Villkoren för lånet är beroende av Swedbanks relation till 
den specifika kunden, risken i projektet och vilken belåningsgrad som ska sättas. Banken 
skickar in kundens uppgifter till ett system som beaktar kundens uppgifter, systemet skickar 
sedan tillbaka ett betyg på kunden. Betyget beaktas med den lånesumma som låntagaren vill 
erhålla av banken, samt hur lånet förhåller sig till belåningsgraden. Informationen från 
beräkningarna används för att beräkna vilken avkastning som Swedbank erhåller genom att 
låna ut pengarna. Swedbank anser att höga räntor leder till att en kund går till en annan bank, 
en låg ränta kan leda till en dålig affär för banken. Räntan fungerar som en prissättning och att 
det gäller att ha bra magkänsla för att hitta en bra ränta och avkastning. 
 
Säkerhetsanalyser och värderingar utförs för att fastställa vad banken har för säkerhet när de 
beviljar en kredit. Kreditbedömningar görs därför på låntagaren. Kreditbedömningen består av 
analyser av bokslut, nyckeltal och framtida kassaflöden, de prognostiserade kassaflödena ska 
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vara för tre år framåt. Det mest intressanta för banken är att veta vad som kommer att hända i 
framtiden och inte det som redan inträffat. 
SWOT-analyser utförs för att fastställa kundens styrkor, svagheter och vilka hot eller 
möjligheter som kan tänkas uppstå med låntagaren. SWOT-analysen av kunden sammanställs 
och fungerar som underlag till Swedbanks revisorer, eftersom kreditbedömningarna måste 
motiveras till revisorerna. Ju mer information banken har om ett företag eller person, desto 
säkrare blir bankrådgivarens kreditbedömning. I vissa fall gör banken även analyser på 
företagsägarens privatekonomi med syfte att undersöka om det finns några anmärkningar på 
den privata sidan. Detta är en nackdel för kunder som har anmärkningar i bankens system. 
Swedbank finner att kreditbedömningar alltid bör utföras, men personkännedom är det som 
särskiljer banker från varandra. Om kreditbedömningen avser en tidigare kund anser 
låneinstitutet att magkänslan har en viktig del i långivningen. Swedbank anser att kunder som 
sköter sig har banken förtroende för och det behövs därför inte alltid att en kund 
sammanställer en säker budget för banken. Magkänslan kan även användas för att neka 
belåning. Låneinstitutet menar att företag kan uppfylla bankens kreditbedömning men ändå 
bli nekad ett lån på grund av att företagsrådgivaren har en dålig magkänsla angående kunden.  

4.6.3 Investeringskalkyler och värderingsmetoder 
Swedbank använder sig av värderingsprogrammet Datscha, programmet beräknar fastighetens 
värde med hjälp av ortsprismetoder, kassaflödesmetoder och direktavkastningsmetoder. 
Värderingsprogrammet medför problematik mellan fastighetsbolag och banken eftersom 
värdet som banken försöker fastställa är ett framtida driftnetto medan fastighetsbolag 
använder sig av befintligt driftnetto för att värdera fastigheter. Det svåra i beräkningarna är att 
ta fram rättvisande siffror för kostnaden per kvadratmeter medan det är betydligt lättare att ta 
reda på hyresintäkterna. För att hitta rättvisande drift- och underhållskostnaderna har 
Swedbank egna fastighetsanalytiker som tar fram riktvärden för kostnaderna, vilka är 
annorlunda för varje stad och område. För fastighetsägare med lägre kostnad per kvadratmeter 
är detta negativt, därför görs ett mer rättvist värde för kostnaden som ligger mellan 
fastighetsbolagens kostnad och bankens riktvärde för kostnader. Det finns dock ett problem 
till, vilket är att många fastighetsägare utför underhållet av fastigheten på egen hand, alltså har 
dessa fastighetsägare ingen hög kostnad på underhållet. I detta scenario räknar Swedbank 
kostnaden per kvadratmeter som om alla tjänster skulle köpas in. 
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5 Analys 
 

I detta avsnitt presenteras en jämförelse mellan det insamlade empiriska materialet och den 
teoretiska referensramen. För att belysa undersökningens resultat kommer författarna att lyfta 
fram skillnader och likheter mellan parterna.

 

5.1 Framgångsfaktorer 
Matzler et al. (2007) berättar om situationer där en beslutsfattare står inför ett val mellan olika 
investeringar. Det slutliga valet grundar sig på intuition och magkänsla, där erfarenhet är en 
bidragande faktor till de nämnda egenskaperna. Tosito förklarar att den ackumulerade 
kunskapen och erfarenheten är en typ av magkänsla, således kan magkänslan användas för att 
snabbt sålla ut ointressanta objekt. På samma sätt menar Fem Hjärtan att magkänslan är ett 
viktigt verktyg vid bedömningar av återbetalningstider på fastighetsinvesteringar. Detta liknar 
vad Matzler et al. (2007) påvisar angående magkänslan, vilket är avgörande vid 
investeringsbeslut eftersom en beslutsfattare som har information och analyser kring en 
investering i slutändan kommer att förlita sig på sin intuition och magkänsla.  
 
Swedbank anser att strikta lånevillkor kan leda till att blivande låntagare går till en annan 
bank, om villkoren istället skulle vara mer fördelaktiga för låntagaren kan det leda till en dålig 
affär för banken. Magkänslan är därför grunden till lånevillkoren som styr räntan och bankens 
avkastning. Länsförsäkringar berättar att varje lånehandläggare bedömer en potentiell 
låntagares affärsidé med hjälp av magkänslan. Även bankernas resonemang kan likna vad 
Matzler et al. (2007) säger angående magkänslan, vilken är avgörande vid investeringsbeslut.   
 
Affärsmodeller är sällsynta inom fastighetsbranschen. Att inte ha en affärsmodell är synonymt 
med risk. (Roulac, 2001). Detta skiljer sig från vad samtliga fastighetsföretag som intervjuats 
har uttalat sig om, då fastighetsföretagen menar att de arbetar med någon sorts affärsmodell. 
Genomgående för alla fastighetsbolag är att de strävar efter att öka sitt värde antingen genom 
ökad lönsamhet eller också omsättning, samt att hyresgästernas behov ska tillfredsställas. Här 
finner författarna en likhet med det som fastighetsbolagen arbetar efter och vad Wikström et 
al. (2010) och Teece (2010) förklarar om affärsmodellers innebörd, vilket är att leverera värde 
till sina intressenter och kunder. Företagen ska således omvandla betalningarna från kunder 
till bra avkastning genom en effektiv drift (Teece, 2010).  
 
Roulac (2001) anser att en affärsmodell bidrar till positiva effekter på företagets riskhantering, 
resultat och medarbetares tillfredsställelse. Detta bidrar i sin tur till ett ökat värde på 
företagets aktier. De intervjuade bankerna arbetar likt det Roulac (2001) anser att en 
affärsmodell bidrar till. Det beror på att bankernas affärsmodeller syftar till att ha en god 
kundrelation, god avkastning och ökad lönsamhet, samtidigt som bankens balansräkning ska 
vara robust för att klara konjunktursvängningar.  
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5.2 Belåningsmöjligheter 
Basel III syftar till att stärka bankens kapital, likviditet samt att styrka reglerna för 
riskbedömning (Basel Committee, 2010).  Detta har avspeglat sig på bankernas kreditgivning 
och kreditbedömning till låntagare eftersom bankerna nu har mer krav på att deras 
kreditgivning ska generera avkastning. Således har också fastighetsbolagen märkt att 
bankerna är striktare i deras kreditbedömningar och kreditgivningen sker inte lika generöst 
som tidigare.   
 
Altman (2003) menar att kreditbedömningar visar om en låntagare är i risk för konkurs, där 
kreditbedömningarna både är kvalitativt motiverade och kvantitativt motiverade. Det Altman 
(2003) berättar om är likt hur de intervjuade bankerna arbetar. Bankerna vill ha så mycket 
information som möjligt för en ny låntagare, med anledningen att risk-klassificera kunden och 
bestämma kundens återbetalningsförmåga och lönsamhet efter det.  
 
Kreditbedömning för befintliga kunder är ofta ofullständiga och grundar sig på bankens 
förtroende om att kunden tidigare har betalat tillbaka, och i så fall kommer kunden fortsätta 
att betala tillbaka. Att kreditbedömningarna på befintliga kunder är beroende på hur kunden 
tidigare har skött sig samt att bedömningarna är ofullständiga, är likt det Brealey et al. (2011) 
och Broomé et al. (2008) talar om. 
 
Fastighetsbolagen berättar att de främst använder sig av lån med pant i fastigheter och att 
andra lånealternativ endast kommer att utnyttjas när företagen erbjuds bättre lånevillkor av 
bankerna. Detta stämmer helt med vad Eriksson et al. (2006) menar med att lån med pant i 
fastighet är den vanligaste finansieringsformen vid fastighetsförvärv.  
 
Tosito och Fem Hjärtan har undersökt obligationslån som en finansieringsform men båda 
företagen anser att räntekostnaderna för att använda sig av obligationslån skulle vara för dyrt. 
Detta är annorlunda från vad Råckle (2008) anser att obligationslån bidrar till, vilket är att 
minska den egna kapitalinsatsen och öka hävstångseffekten vid investeringar i fastigheter.   
 
Swedbank och Länsförsäkringar berättar att de främst placerar lån i hypoteksbolag för att 
sedan emittera obligationer. Denna metod ska bidra till bättre lånevillkor för kunden eftersom 
metoden medför en lägre risk för banken. Att bankerna emitterar obligationer och reducera 
risken förknippad med lånet är vad Williams (2007) syftar till värdepapperisering, som ska 
bidra till att kreditgivare inte ska behöva oroa sig för sin långsiktiga finansiering. 
 
Generellt erbjuds fastighetsbolagen belåningsgrader mellan 50 till 80 procent av en fastighets 
marknadsvärde. För att erhålla belåningsgraden måste företagen inteckna en pant på 
fastigheten som ska förvärvas. Likt det Gerlach och Peng (2005) och Eriksson et al. (2006) 
berättar om, att företag kan få lån till mer eller mindre än 70 procent av köpet. Att 
fastighetsföretagen måsta inteckna en pant för den erhållna belåningsgraden, kan ses som vad 
Eriksson et al. (2006) menar med att banker kräver en säkerhet från låntagare där säkerheten 
kompletterar kreditbedömningen och riskanalysen.  
 
Finansinspektionen (2013) menar att somliga banker inte erbjuder topplån utan erbjuder 
låntagaren bottenlån upptill 85 procents belåningsgrad och blancolån över 85 procent. Detta 
skiljer sig från vad Länsförsäkringar påstår eftersom alla lån de erbjuder över 65 procent 
klassas som ett blancolån medan SEB och Swedbanks gränser för blancolån ligger mellan 70 
till 75 procent. 
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5.3 Värdeskapande 
Jensen (2010) anser att förvaltning av kommersiella fastigheter har skiftat fokus från att 
minska kostnaderna till att istället bidra till en värdeökning för fastigheten. Jensens (2010) 
uttalande stämmer till viss del då  fastighetsbolagen arbetar med att skapa värde, men det 
finns fortfarande fokus för att minska kostnaderna. Fastighetsbolagen arbetar således för att 
förbättra fastigheternas driftnetto, företagen menar alltså om driftnettot förbättras ökar 
fastigheters värde.  
 
Eldred (2012) påstår att fastigheter som renoverats ökar i värde genom att fastigheten  blir 
estetiskt lockande och tekniskt effektiv. Bowman och Ambrosini (2000) instämmer med det 
Eldred (2012) påstår, då Bowman och Ambrosini (2000) anser att värde skapas genom att 
resurser bearbetas av människor. Här finns en motsvarighet till att fastighetsbolagen arbetar 
med att renovera och på så sätt skapa mervärde till hyresgästerna, vilket bidrar till att 
fastighetsbolagen kan höja hyrorna och där med ökar en fastighets värde.   
 
Stadskärnan berättade om en industrifastighet med hög vakansgrad som gjordes om till ett 
kontorshotell med anledningen att det fanns personer som ville hyra en mindre yta. Åtgärden 
bidrog till att hyresintäkterna blev tre gånger så större än tidigare.  Att Stadskärnan såg 
möjligheten med att göra om fastigheten liknar det Ardichvili et al. (2003) talar om angående 
entreprenörskap, vilket syftar till att hitta och skapa möjligheter, för att senare leverera något 
av värde till parterna. Där en lyckad möjlighets utvecklingsprocess är bidraget från 
entreprenörens kreativitet, optimism, kunskap och erfarenhet (Ardichvili et al., 2003). 
 
Fem Hjärtan arbetar med en åtgärd som ska bidra till en hyresökning som grundar sig på att 
locka in fler människor till en galleria, med motiveringen att om det är fler folk i gallerian kan 
det bidra till ökad försäljning för hyresgästerna. Detta är likt vad Ardichvili et al. (2003) anser 
som entreprenörskap, eftersom Fem Hjärtan har arbetat kreativt och optimistiskt för att 
utveckla möjligheten. Det finns även likhet till det Pech och Cameron (2006) berättar om 
personer som är villiga att ta seriösa beslut på möjligheter, då Fem Hjärtan har valt att 
genomföra möjligheten. 
 
Fem Hjärtan ser även värdet som skapats som ett verktyg till omförhandling av bankens 
lånevillkor, vilket avspeglar sig på Jacobssons filosofi som är att alltid ha bra relation till 
banken. Jacobssons filosofi är likt det som Ardichvili et al. (2003) berättar om att en 
entreprenör hittar och skapar möjligheter.  
 
Tosito inskaffade en vakant fastighet endast för att erbjuda sina hyresgäster förvaring, vilket 
var motiverat till att företaget vill upplevas som en bra hyresvärd så att hyresgästerna vill 
stanna hos företaget. Denna åtgärd startades av den anledningen att vakansgraden var låg, 
detta kan likna en möjlighet som Tosito har använt sig av och utvecklat, vilket är vad 
Ardichvili et al. (2003) berättar om. 
 
Det Hvide och Panos (2014) menar är till skillnad från vad författarna har funnit angående 
fastighetsföretagen. Då Stadskärnan bedömmer risken med en fastighet hur fastigheten 
kommer att påverka det övriga fastighetsbeståndet och Fem Hjärtan gör SWOT-analyser för 
varje fastighetsförvärv. Således är detta inte likt det Hvide och Panos (2014) berättar om, 
d.v.s. att entreprenörer är mindre riskmedvetna. Tosito däremot arbetar mer efter det som 
Hvide och Panos (2014) berättar om då Tosito i beslutsavgörande fall förlitar sig på 
magkänslan, vilket författarna anser som mer risktagande. 
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5.4 Investeringskalkylering och värderingsmetoder 
Genomgående för fastighetsbolagen är att de använder sig av avkastningskalkyler för att 
bedöma hur lönsam en fastighetsinvestering kommer att bli. Detta påminner om det Brealey, 
et al. (2011) menar, d.v.s. att företag inte genomför investeringar utan att det genomförs en 
lönsamhetsbedömning.  
 
Generellt bedömer fastighetsföretagen lönsamheten för fastighetsförvärv med hjälp av 
avkastningsberäkningar och intäkts- och kostnadsberäkningar. Då fastighetsföretagen 
använder sig av olika kombinationer vid avkastningsberäkningar och intäkts- och 
kostnadsberäkningar anser författarna att detta är likt det Eriksson, et al. (2006) benämner 
som räntabilitetsmodellen (direktavkastningsmetoden). Räntabilitetsmodellen syftar således 
till att beräkna alla sammanlagda nettoavkastningar som kommer att uppstå i framtiden till 
idag (Eriksson, et al., 2006). Exempelvis anser författarna att Tositos mjuka värden kan ses 
som bedömningar av nettoavkastningar samt vilket direktavkastningskrav som ska ligga till 
grund för investeringen.  
 
Fem Hjärtan uppger att de använder sig av avkastningskalkyler och paybackberäkningar för 
att göra lönsamhetsbedömningar för fastighetsförvärv, dock är beräkningarna beroende på hur 
länge fastigheten är tänkt att innehas. Detta är snarlikt det Brealey, et al. (2011) anser som 
paybackberäkningar, d.v.s. hur lång tid det tar för att investeringen ska betala av sig själv. 
Skillnaden är dock att Fem Hjärtan inte beräknar hur lång tid det tar innan investeringen 
betalar av sig, utan gör beräkningen utifrån hur länge företaget har tänkt att inneha 
fastigheten. 
 
Stadskärnan bedömer vad de är villiga att betala för en fastighet med hjälp av en kombination 
av direktavkastnings- och paybackberäkningar, där paybackberäkningar syftar till att beakta 
hur lång tid det tar innan fastigheten ger utdelning. Författarna anser att detta är samma 
paybackberäkningar som Brealey, et al. (2011) berättar om. Där Brealey, et al. (2011) uppger 
att paybackberäkningar syftar på tiden det tar för de samlade kassaflödena från en investering 
att bli lika med grundinvesteringen. 
 
Genomgående för fastighetsföretagen är att de använder sig av avkastningskalkyler, vilka är 
grundade på olika variabler. Tosito använder sig av mjuka värden vid avkastningsberäkningar 
och intäkts- och kostnadsberäkningar. Fem Hjärtan beaktar avkastningskalkylen med 
paybackberäkningar efter hur länge företaget tänkte inneha fastigheten. Stadskärnan använder 
sig av en kombination av direktavkastnings- och paybackberäkningar, där 
paybackberäkningar syftar till att beakta hur lång tid det tar innan fastigheten ger utdelning. 
Författarna anser således att detta är likt det Lind och Lundström (2010) berättar om, d.v.s. att 
fastigheter är olika värda för olika intressenter där intressenternas krav ligger som grund för 
värdebedömningen, vilket är grundat på att de olika intressenterna ser olika möjligheter till att 
förbättra driftnettot.  
 
Bankernas bedömning av vad en fastighet kan vara värd sker med hjälp av 
värderingskonsulter eller datoriserade värderingsprogram. Värdet som bedöms är således vad 
värderingsmannen eller det datoriserade värderingsprogrammet anser att fastigheten kan säljas 
för. Detta är likt det som Eriksson, et al. (2006) menar med att värderingsmetoder är olika 
instrument som används för att arbeta fram ett värde.  
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Bankerna uppger att värderingskonsulter eller värderingsprogrammet använder sig av 
ortsprismetoder, kassaflödesmetoder och även direktavkastningsmetoder för att ta fram ett 
värde. Författarna anser att detta påminner om det Eriksson, et al. (2006) berättar om 
avkastningsmetoden, därför att avkastningsmetoden syftar till att ta fram ett marknadsvärde 
som är grundat på antingen kassaflödesmetoden eller intäkts- och kostnadsmetoden. 
Ortsprismetoden syftar också till att ta fram ett marknadsvärde, vilket också är likt det 
bankerna påstått. (Eriksson, et al., 2006)  
 
SEB menar att värderingsprogrammet inte tar hänsyn till fastighetens skick och underhåll. 
Swedbank berättar att värderingsprogrammet prognostiserar framtida driftnetton medan 
fastighetsbolagen använder sig av nuvarande driftnetto. Länsförsäkringar hävdar att 
värderingsprogrammet ger ett lägre värde än vad en värderingskonsult ger. Bankerna är 
således eniga om att det finns en problematik med värderingsprogrammet. Således anser 
författarna att problematiken med värderingsprogramet liknar det Eriksson, et al. (2006) 
menar med kassaflödesmetoden, alltså att det finns många olika värden som ska 
prognostiseras för att kunna ge ett värde med hjälp av kassaflödesmetoden.  
 
Vid bedömningen av säkerheten för ett lån uppger Länsförsäkringar att de använder sig av det 
lägsta värdet vid utlåningar, alltså att banken endast lånar ut pengar till ett faktiskt värde inte 
ett potentiellt värde. Således kan detta faktiska värde likna produktionskostnadsmetoden som 
Eriksson, et al. (2006) berättar om, d.v.s. kostnaden för att uppföra en ny likadan fastighet 
med avskrivning för ålder och slitage. 
 
SEB berättar att kassaflödena är goda riktmärken för att bedöma vad en byggnad är värd, 
exempelvis att en fastighet kostade 110mkr att bygga men kassaflödena uppger att fastigheten 
är värd 100mkr, och då använder sig banken av det senare värdet vid utlåning. Författarna 
anser att det SEB menar med kassaflödesanalyser troligtvis är samma som det Eriksson, et al. 
(2006) anser som kassaflödesmetoden, eftersom kassaflödesmetoden bygger på 
prognostiserade värden för att bedöma vad en fastighet är värd (Eriksson, et al., 2006).    
 
Swedbank berättar att det svåra vid värdebedömningarna är att hitta rättvisande drift- och 
underhållskostnader medan hyresintäkterna är betydligt lättare att bestämma. För att hitta 
kostnaderna använder sig Swedbank av egna riktvärden, vilka skiljer sig beroende på stad och 
område. Swedbank arbetar på ett sätt som är likt det Eriksson, et al. (2006) menar med 
räntabilitetsmodellen (direktavkastningsmetoden) eftersom modellen syftar till att 
nuvärdesberäkna alla sammanlagda nettoavkastningar, vilket är svårbedömt. Att Swedbank 
har egna riktmärken för kostnader. Det är likt det Eriksson, et al. (2006) berättar om, d.v.s. att 
direktavkastningskravet är ett mått för resultatbedömning, vilket är beroende på vilken stad 
fastigheten befinner sig i samt vad det är för fastighet. 
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6 Slutsats 
 

I detta avsnitt presenteras uppsatsens slutsatser och forskningsfrågorna kommer att besvaras. 
Slutligen introduceras förslag till vidare forskning.  

 

Syftet med studien var att beskriva investeringsbeslut vid kommersiella fastighetsförvärv med 
inriktning på de centrala faktorerna och vad besluten kan påverkas av. De centrala faktorerna 
avspeglas i forskningsfrågorna, vilka beskriver grunderna till ett investeringsbeslut.   
 

6.1 Vilka framgångsfaktorer används av fastighetsbolag vid 
fastighetsförvärv? 
Fastighetsföretag använder sig av affärsmodeller, magkänsla och intuition som 
framgångsfaktorer. Affärsmodellerna syftar till att tillfredsställas hyresgästerna och att öka 
företagets lönsamhet. Magkänsla och intuition används vid bedömningar av vilka fastigheter 
som ska förvärvas eftersom fastigheterna måste visa goda resultat och inte påverka det övriga 
beståndet, vilket gäller när insatsen inte är pantinteckning på amorterade fastigheter. Således 
används magkänsla och intuition vid fastighetsförvärv.  Bankerna använder 
fastighetsföretagets lönsamhet som verktyg för lånevillkoren och kreditbedömning. 
Visar fastighetsbolagen god lönsamhet kan de således erhålla bättre lånevillkor.  

6.2 Vilka belåningsmöjligheter kan användas för ett kommersiellt 
fastighetsförvärv? 
Fastighetsföretagen visar att den vanligaste lånetypen för kommersiella fastighetsköp är 
fastighetslån med pant som säkerhet. Bankerna menar dock att obligationslån via deras 
hypoteksbolag kan medföra lägre risk för banken och bättre lånevillkor för fastighetsbolagen. 
Författarna ser därför att det finns ett informationsglapp mellan banker och fastighetsföretag.  
Basel III har bidragit till att bankerna är striktare i deras risk- och kreditbedömningar samt 
kreditgivning. Medför ett lån via bankens hypoteksbolag lägre risk för banken kan detta vara 
en anledning till varför bankerna främst vill låna ut genom hypoteksbolagen. 
Fastighetsföretagen uppfattar dock att obligationslån via hypoteksbolag medför höga 
räntekostnader. Att räntekostnaderna är för höga kan bero på att banker använder magkänslan 
som grund för räntan och lånevillkoren med tanke på att banken ska ha avkastning på affären. 
Således anser fastighetsföretagen att lån med pant i fastighet kommer att användas tills 
bankerna erbjuder bättre villkor på andra lånealternativ.  

6.3 Vad kan värdeskapande ha för roll i investeringsbeslut? 
En entreprenör ser och skapar möjligheter. Värdeskapande är ett sätt att öka lönsamhet och 
omsättning. Fastighetsföretagen strävar efter att förbättra deras driftnetton genom åtgärder 
som antingen minskar kostnader eller också ökar hyresintäkterna, eftersom det är 
värdeskapande åtgärder. Att skapa mervärden bidrar till högre fastighetsvärde, vilket gör att 
belåningsgraderna sjunker. Banker kan därför bli intresserade att låna ut pengar till det nya 
värdet på fastigheten. Således beaktar fastighetsföretagen möjligheter som kan användas till 
värdeskapning vid investeringsbeslut. 
Bankerna ser värdeskapande åtgärder som något positivt, vilket betyder att den befintliga 
belåningsgraden sjunker och därmed även risken som bankerna tagit. Författarna tror att en 
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bra entreprenör kan förhandla till sig ett bottenlån med belåningsgrad som klassas som 
blancolån, i de fall denne kan bevisa att värdet på fastigheten kommer att öka vid en 
värdeskapande åtgärd. 

6.4 Vilka olika investeringskalkyler och värderingsmetoder kan 
används vid fastighetsförvärv? 
Fastighetsföretagen använder sig av direktavkastningskalkyler, vilka är grundade på olika 
variabler för att bedöma fastighetsvärdet. De olika variablerna är ofta baserade på magkänslan 
om hur driftnettot kan förbättras samt hur lång tid det tar innan investeringen ger utdelning.  
Kassaflödeskalkyler används som komplement för att säkerställa direktavkastningsvärdet. 
Banker använder sig främst av datoriserade värderingsprogram. Programmet använder 
ortspris- och nuvärdesbaserade analyser. Fastighetsbolagen som intervjuats påstår att bankers 
värderingsprogram inte ger en rättvis bedömning på fastigheterna. Bankerna förklarar att de 
använder egna riktvärden för att bedöma ett rättvist driftnetto på fastigheterna. Detta kan 
påverka fastighetsföretagens lånebelopp. Fem Hjärtan förklarar att de har god relation med 
bankerna och att lokala bankkontor utför bättre och mer noggranna värderingar på företagets 
fastigheter. 
Författarna kan därför dra slutsatsen att direktavkastningskalkyler är dominerande hos 
fastighetsbolagen medan banker använder nuvärdesbaserade beräkningar och ortsprismetoder 
för att fastställa värden på fastigheter. Den främsta skillnaden mellan hur banker och 
fastighetsbolag analyserar värdet på en fastighet är således vilka parametrar och aspekter som 
de olika parterna tar hänsyn till. 

6.5 Förslag till vidare forskning 
Skillnader på värdeskapande: utifrån hyresgästers och fastighetsbolag perspektiv. 
Fastighetsföretagen förklarar i denna uppsats hur de skapar värde för att kunna höja 
hyresnivån. Författarna är därför nyfikna på vad hyresgäster tycker är relevant värdeskapande. 
Förslaget är att ta reda på skillnaderna på vad fastighetsföretag anser vara mervärde och vad 
hyresgäster anses vara mervärde. 
 
Pålitligenheten i datoriserade värderingssystem vid kommersiella fastighetstransaktioner. 
Datscha är ett värderingsprogram som används av banker. Fem Hjärtan och Stadskärnan 
påstår att Datscha inte stämmer med Halmstads priser. Ett förslag är att undersöka 
pålitligenheten i datoriserade värderingssystem hos banker och vad det kan bero på.  
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Bilaga 1. Fastighetsföretag intervjuguide  
Inledande frågor: 

• Vad har ni för bakgrund, utbildning, position i företaget?  
• Hur många år har ni varit inom fastighetsbranschen? 
• Vad strävar ert företag efter? 
• Vad har ert företag för framgångsfaktor/affärsmodell?  
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Vår ambition med intervjun är att ta reda på vilka beslut ni använder er av vid ett 
fastighetsförvärv. 
___________________________________________________________________________ 
 

• Varför förvärvar ni fastigheter? 
 

• När ni förvärvar en fastighet vad tar ni hänsyn till? 
o Hur motiverar ni varför just en specifik fastighet ska förvärvas? 
o Vad finns i den specifika fastigheten som inte andra har? 
o Vad har ni för avsikt med de förvärvade fastigheterna? 
o Varför är just den fastigheten av värde för er? 
o Använder ni er av några beräkningar vid förvärv? 
o Varför använder ni just den beräkningen? 
o Vilka faktorer är av betydelse vid beräkningen? 
o När ni förvärvar fastigheter hur beaktar ni risken den kan medföra? Ex 

finansiellrisk och affärsrisk? 
 

• Hur finansierar ni era fastighetsköp? 
o Om banklån – vilka belåningsmöjligheter erbjuds av bankerna? 
o Vilka använder ni er av? 
o Varför är det just den typen av lån? 
o Hur villiga är bankerna att ge ut lån? 
o Om en bank kräver säkerhet vid ett lån – hur gör ni då? 
o Fastigheter är ofta mer värd än produktionskostnaden– kan detta mer värde 

användas som säkerhet vid banklån?  
 

• Arbetar ni med att på något sätt öka värdet på era fastigheter?  
o Vad är det som bidrar till värdeökningen? 
o Hur kan detta bidra till en värdeökning? 
o Varför vill ni öka värdet? 
o Hur mäter ni värdet? 
o Varför ät värdet mätt på det sättet? 
o Vad använder ni värdet till? 

 
• Arbetar ni med att höja hyran för hyresgästerna? 

o På vilket sätt arbetar ni med att öka hyran?  
o Varför är detta en bidragande faktor till at ni kan öka hyrorna? 

 
 
 
 
Kontroll frågor: 
Gå igenom intervju frågorna igen tillsammans med respondenten. 
 Finns det något ni vill tillägga till intervjun? 
  När uppsatsen är färdigställd vill ni att vi skickar er ett exemplar? 
  Om vi skulle få ytterligare funderingar kring frågor eller oklarheter får vi kontakta 

dig? 
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Bilaga 2. Bank intervjuguide  
Inledande frågor: 

• Vad har ni för bakgrund, utbildning, position i företaget?  
• Hur många år har ni varit inom fastighetsbranschen? 
• Vad strävar ert företag efter? 
• Vad har ert företag för framgångsfaktor/affärsmodell?  

 
Vår ambition med intervjun är att ta reda på hur banker går tillväga när de beviljar ett lån till 
ett fastighetsförvärv. 

___________________________________________________________________________ 

 
• Vad anser ni att kreditgivning är?   

o Varför beviljar ni krediter? 
o Hur bedömer ni ett företag som vill låna av er? 
o Vilka steg finns i en kreditbedömning? 
o Vad innebär stegen? 
o Vilken information anses som relevant för bedömningen? 
o Hur skiljer sig detta om det är redan en kund eller en helt ny kund? 
o Har intuition och magkänsla någon roll vid era beslut? 
o Varför? 

 
• Har Basel III bidragit med några radikala förändringar i arbetet? 

o På vilket sätt? 
o Varför är det så? 

 

o Hur stor belåningsgrad beviljar ni till ett kommersiellt fastighetsköp? 
o Vad spelar risken in får roll på belåningsgraden? 
o Hur bestämmer ni räntan?  

 

• Hur bedömer ni en kund som vill finansierar ni ett kommersiellt fastighetsköp med 
pengar lånade från er? 

o Vilka belåningsmöjligheter erbjuder ni dem? 
o Varför erbjuder ni just de belåningsmöjligheterna? 
o Hur villiga är ni att ge ut lån? 
o Hur skiljer sig belåningsmöjligheterna om det avser ett lån på 400mkr eller 

40mkr? 
o Hur ser lånevillkoren ut för en låntagare vilken vill låna antingen 400mkr eller 

40mkr till ett fastighetsköp? 
o Sker det någon förhandling för lånevillkoren eller är de redan förbestämda? 
o Varför är det så? 
o Hur villiga är ni att bevilja ett lån till en fastighet med dåliga förutsättningar? 
o Varför? 
o Hur ofta kräver ni en säkerhet vid beviljande av ett lån?  
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o Vilka fastighetsanknutna faktorer påverkar värdet till störst omfattning? (skick, 
läge, uthyrningsgrad) 

o Fastigheter är ofta mer värda än vad produktionskostnaden var för den – hur 
bedömer ni det värdet som kan användas som säkerhet?  

o Kan ett fastighetsbolag låna på det värdet som egentligen inte finns? 
o Vilka metoder använder ni er av för att bedöma ett värde? 

 

• Hur upptäcker ni avvikelser? Exempelvis kunder som får problem att amortera och 
klara räntebetalningar? 

 

Kontroll frågor: 

Gå igenom intervju frågorna igen tillsammans med respondenten. 

 Finns det något ni vill tillägga till intervjun? 
  När uppsatsen är färdigställd vill ni att vi skickar er ett exemplar? 
  Om vi skulle få ytterligare funderingar kring frågor eller oklarheter får vi kontakta 

dig? 
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