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Abstract 
 
Background: The total value of Sweden’s property portfolio represents the country’s single 
largest capital asset. The pricing for this resource is dependent of the plurality of market 
phenomenon. Real estate from a valuers perspective is highly unique, which adds additional 
dimensions in the valuation of real estate as an asset. The property's unique characteristics, 
geographic location, potential value increase and market cycles have all a great impact for these 
corporations pricing models.   
 
Purpose: The purpose of this paper is to widen the understanding of whether real estate firms' 
attitudes to acquisitions of investment properties, changed as a result of the financial crisis. And 
if so, what factors did this change in attitude depend upon. The study will contribute to a more 
comprehensive understanding of the financial crisis impact and the attitude towards risk in the 
investment process, as contributory factors for any change in attitude to acquisitions. 
 
Design and Methodology: The study structure and empirical data collection was based on both 
scientific articles and proven theories. We collected the data through interviews structured in 
themes, which the respondents consisting of local real estate companies were asked to answer.  
 
Findings: As a result of the financial crisis, the banks more restrictive credit issuance have 
resulted in a declining supply in the market for investment properties. This has allowed the rate 
of return for these companies to remain at a constant level. It has also been shown that the price 
of investment properties doesn’t only depend on strictly economic factors. We can through our 
results see that variables like the property itself, its geographic & demographic location and the 
property’s potentials for future development under and over the period of the financial crisis, 
often have a greater impact on what rate of return these companies are willing to acquire.   
 
Conclusion:  The respondents attitude towards- or willingness to acquire properties, have not 
been affected by the financial crisis itself. On the other hand, what seems to have changed over 
this period of time is the firms' ability to make acquisitions. There are also indications that the 
property transactions had remained of the same extent as before, if not the access to capital had 
been limited. 
 
Keywords: Real estate companies’ attitude towards acquisitions, risk attitude as a result of the 
financial crisis, real estate companies attitude towards risk, real estate companies view on 
transactions, real estate, financial crisis. 
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1. Inledning  

I följande avsnitt redogörs för problembakgrunden och problematisering av uppsatsämnet. 

Sedan följer uppsatsens frågeställning, syfte och disposition. 

 

1.1 Problembakgrund 

Det samlade svenska fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde på uppskattningsvis 10 000 

miljarder kronor (Lind & Persson, 2011). Beståndet utgör därmed Sveriges i särklass största 

förmögenhetstillgång. Värdeutvecklingen för fastighetsbeståndet har därför en central roll i 

samhällsekonomin i stort.  

 

Fastighetspriserna visar likt samhällets generella konsumtionstrender cykliska förlopp över tiden. 

Lind & Persson (2011) beskriver att förutom de återkommande konjunktursvängningarna har 

västvärldens ekonomi med jämna mellanrum drabbats av svåra finans- och fastighetskriser. 

Västvärldens ekonomi har sedan flera århundranden genomlevt ett antal svåra kriser med 

intervall på cirka 50-60 år. Men även under perioder mellan dessa intervall har kriser uppstått, 

senast år 2008. De finansiella kriserna har generellt medfört stora ras i fastighetspriser och en stor 

påverkan på bankerna. Detta har medfört att ett stort antal företag hamnat i obestånd och 

konkurs.  

 

Investeringar medför allt som oftast risk i någon form, exempelvis vad gäller osäkerhet om 

framtida avkastning. Både marknads- och finansiell risk bör tas i beaktande vid förvärv av 

fastigheter (Lekander & Söderberg 2011). Kaiser & Clayton (2008) menar att risk kan 

kategoriseras och brytas ned i olika typer vid investeringar i fastigheter. Författarna beskriver 

också hur viss risk går att skydda sig mot via exempelvis diversifiering medan annan är svårare 

att skydda sig emot. 

 

Den internationella finansmarknaden har sedan 2008 genomlidit en mycket allvarlig global 

finanskris som hade sitt ursprung i fallissemang på bostadsmarknaden i USA. Följderna av denna 

blev en mängd regeringsingripanden och statliga stödåtgärder i både USA och Europa. Det 

föranledde även till en mer restriktiv utlåningspolitik (Lind & Persson, 2011).  
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I Sverige steg priserna i accelererande takt på bostäder och hyreshus mellan 2003 och 2008. När 

finanskrisen slog till år 2008 bröts trenden och prisutvecklingen stagnerade (Lind & Persson, 

2011).  

 

 
 

 

FIGUR	  1.1:	  Statistik	  över	  fastighetsprisindex	  i	  Sverige	  (SCB,	  2012;	  Svenskt	  fastighetsprisindex,	  2012)	  	  
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IPD är ett svenskt fastighetsindex som “mäter avkastningen på direkta investeringar i fastigheter 

utan beaktande av belåning, som erhållits under perioden mellan två marknadsmässiga 

värderingar.” Av diagrammet nedan framgår att den realiserade avkastningen för 

bostadsfastigheter (hyreshus) under perioden 2003 - 2013 sjönk från cirka 12 % till under noll år 

2008 för att sedan stiga till 6,8 % år 2013. Realiserad avkastning ska dock inte förväxlas med 

direktavkastningskravet vid förvärv utan avser avkastning för befintliga fastigheter i ett bestånd.  

 

 

FIGUR	  1.2:	  Statistik	  över	  totalavkastning	  på	  fastigheter	  i	  Sverige	  (IPD,	  2013)	  

 

Investeringar förekommer i många olika former och beskrivs enligt Bergknut, Elmgren & 

Hentzel (1993): “en investering ska öka företagets lönsamhet på lång sikt och förväntas 

generera företaget och övriga intressenter ett värde som är större än de resurser som 

förbrukats”. Fastighetsbolag investerar i fastigheter för att på så sätt skapa värde. Avgörande vid 

investering i en fastighet kan exempelvis vara risk, avkastning, läge, pris eller omvärldsfaktorer. 

Investeringen består i att företaget vid en viss tidpunkt förvärvar en tillgång som sedan förväntas 

ge avkastning som minst kompenserar för de utbetalningar som gjorts för att anskaffa tillgången 

(Grubbström & Lundquist, 2005).  
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Greer & Kolbe (2009) beskriver att investerare i förvaltningsfastigheter både indirekt och direkt 

köper rätten till framtida kassaflöden genererade från fastigheten. Kassaflödet kommer från 

driftsnettot, det vill säga hyresintäkter minus kostnader för drift. Priset som en investerare är 

beredd att betala beror därför på det förväntade framtida kassaflödet, förtroendet för 

investeringen, investerarens risktolerans för att bära risken samt hur attraktiva alternativa 

investeringsobjekt är.  

 

Vidare beskriver Greer & Kolbe (2009) att investerare ofta har fler alternativ än de har möjlighet 

att investera i. De behöver därmed välja bland alla kombinationer av möjligheter som skiljer sig 

mellan investeringsalternativen. Dessa kan skilja sig både vad gäller förväntad avkastning men 

också i exempelvis investeringshorisont och riskattityd. Ett sätt att försöka välja det bästa 

investeringsalternativet är att rangordna dessa utifrån en rad faktorer, däribland risk i förhållande 

till avkastning, värdepåverkande faktorer och anpassning till det befintliga fastighetsbeståndet. 

Alla investerare resonerar olika, och har olika attityd till risk, men likheten finns i att dessa söker 

belöning i form av avkastning proportionerlig den risk respektive investering för med sig (Greer 

& Kolbe, 2009). 
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1.2 Problematisering 

Greer & Kolbe (2009) menar att moderna investeringstekniker i regel alltid bygger på någon typ 

av kassaflödesmodell. d’Amato & Kauko (2012) beskriver att kassaflödesmodellen är den mest 

använda metoden vid fastighetsinvesteringar, av såväl akademiker som professionella 

investerare. Modellen används för utvärdering av objektens lönsamhet och består i 

komponenterna kassaflöde, riskfri ränta och riskpremie. De två senare komponenterna utgör 

diskonteringsräntan. Riskfri ränta är den ränta som hade erhållits vid köp av statsobligationer. 

Riskpremien är den avkastning investeraren kräver utöver riskfri ränta. Driftsnettot divideras i 

modellen med diskonteringsräntan för beräkning av objektets nuvärde (Lind & Persson, 2011).  

 

Priserna på svenska förvaltningsfastigheter minskade inte till följd av finanskrisen, utan 

stagnerade på en aggregerad nivå. Finanskrisen gav trots detta upphov till ändrade 

makroekonomiska förutsättningar. Ändrade förutsättningar får i sin tur effekt på nuvärdet av 

investeringar (d’Amato & Kauko, 2012). Detta pekar på att fastighetsbolagens förväntningar vad 

gäller makroekonomiska förutsättningar får effekt på nuvärdet av potentiella investeringar, och 

därmed viljan att förvärva fastigheter. Finanskrisens påverkan på nuvärdet av fastighetsbolagens 

potentiella investeringsmöjligheter kan därför till viss del grundas i det ovan nämnda; 

förväntningar på finanskrisens följder. Det vill säga företagens tro om förändring i ränta, 

kassaflöde och värdeökning för potentiella objekt.  

 

Chaney & Hoesli (2010) tar i sin artikel "The interest rate sensitivity of real estate" fram en 

modell för beräkning av nuvärdets känslighet för fluktuation i räntenivåer. Studien har utförts på 

kontorsfastigheter men författarna menar att resultaten av denna går att tillämpa på andra typer av 

fastigheter. Författarna menar även att mer sofistikerade modeller kunnat tillämpas för beaktande 

av fluktuationer i ekonomin då man i artikeln bland annat räknat med en konstant riskpremie på 2 

%. Författarna menar dock att riskpremien tänkbart korrelerar med de ekonomiska 

förutsättningar som råder vid tillfället för investeringen (Chaney & Hoesli, 2010). Och därmed 

även fastighetsföretagens villighet att förvärva till ett givet pris. Information om fastighetsbolags 

förväntningar på finanskrisens effekter skulle därför bidra med en förståelse för 

inställningen/viljan att förvärva under perioden. 
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Enligt “The Theory of Riskaversion” (Arrow, 1965) finns ett exponentiellt samband mellan 

upplevd risk och förväntad avkastning. Med andra ord kräver investerare högre avkastning för 

högre upplevd risk. Även Greer & Kolbe (2009) diskuterar relationen mellan risk, riskattityd och 

förväntad avkastning i förhållande till risk. Olika typer av risk som exempelvis, företagsrisk, 

finansiell risk och omvärldsrisk spelar roll i investeringsprocessen. Detta borde medföra att viljan 

att förvärva en fastighet (till ett givet pris) påverkas i oroliga tider. 

 

Den här studien avgränsas till fastighetsmarknaden i Örebro. Datainsamlingen sker bland annat 

via intervjutillfällen med vinstdrivna fastighetsbolag som förvärvat förvaltningsfastigheter i form 

av bostadshus under de senaste 10 åren. Diagrammet nedan visar antalet försålda “hyreshus med 

huvudsakligen bostäder” och “hyreshus med både bostäder och lokaler i Örebro län.  

 

Antal försålda hyreshus efter region, fastighetstyp och år 

FIGUR	  1.3:	  Statistik	  över	  antalet	  fastighetstransaktioner	  i	  Örebro	  (SCB,	  2012;	  Svenskt	  fastighetsindex,	  2012)	  
 

Antalet fastighetstransaktioner minskade avsevärt på marknaden i Örebro under perioden för 

finanskrisen. Enligt en rapport från NAI Svefa så ökade direktavkastningskravet marginellt vid 

förvärv av fastigheter (i Örebro) till följd av finanskrisen för att sedan återgå till ursprungliga 

nivåer (Svefa, 2014). Dessutom minskade realiserad avkastning på aggregerad nivå i Sverige 

(IPD, 2013). Avkastningskrav vid förvärv eller antalet fastighetstransaktioner ger oss dock inte 

information om huruvida inställningen att förvärva förändrats under perioden. Utan ger oss 

snarare en antydan om företagens vilja alternativt möjlighet att göra förvärv. 
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Utöver studier som pekar på att riskattityden sannolikt förändrats under perioden för finanskrisen 

finns andra faktorer som pekar på det motsatta. Exempelvis ger lågkonjunktur i regel upphov till 

lägre riskfri ränta till följd av penningpolitiska åtgärder (Pindyck & Rubinfeld, 2013). Detta 

innebär lägre diskonteringsränta och därmed fler attraktiva investeringsmöjligheter, allt annat 

lika. Chaney och Hoeslis (2010) studie “The interest rate sensitivity of real estate” antyder även 

att fastigheter som tillgångsslag har en “self-hedge” (skydd) mot fluktuationer i räntenivån. 

Resultatet av studien pekar, till skillnad från tidigare resonemang, på att riskattityden eventuellt 

kan ha varit konstant under perioden. 

 

Det minskade antal fastighetstransaktioner som skedde i Örebro under perioden kan med 

utgångspunkt i “The Theory of Riskaversion” (Arrow, 1965) eventuellt förklaras i företagens 

förändrade riskattityd. Det finns dock andra faktorer som kan ha gett upphov till detta, varför 

minskningen i sig inte ger oss information om företagens generella attityd till förvärv. 

 

På senare tid har det exempelvis blivit allt viktigare för långivarna att endast låna ut pengar till de 

låntagare som bedöms ha tillräckligt stor säkerhet att betala tillbaka. Enligt Råckle (2011) har 

analyser vad gäller kassaflöde och återbetalningsförmåga därför fått en stor betydelse för 

låneinstituten såväl som säkerheter i olika form. Fastighetens driftsnetto utgör fastighetsägarens 

återbetalningsförmåga och varierar beroende på rådande ränteläge och avbetalningstakt (Råckle, 

2011). Ökade krav från långivarna och ökad kapitalkostnad kan eventuellt bidra till ändrade 

förutsättningar för företagen att investera. 

 

Resonemangen ovan leder oss in på huruvida attityden till förvärv förändrats till följd av 

finanskrisen. Begreppet attityd avser företagens inställning till eller vilja att göra förvärv. 

Inställning till eller vilja definieras i sammanhanget som vilja att förvärva en fastighet till ett 

givet pris under de förutsättningar som råder vid investeringstillfället. Begreppet ska inte 

förväxlas med företagens möjlighet till förvärv. 

 

Det är tänkbart att investerare resonerat olika kring hur finanskrisen skulle komma att påverka 

nuvärdet av potentiella investeringar. Detta har sin grund i olika uppfattningar dels om hur hårt 

krisen skulle komma att drabba förvaltningsfastigheter som kapitaltillgång, men även vilken 
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riskattityd individerna haft i investeringsprocessen. En annan faktor som kan tänkas gett upphov 

till förändring i attityd till förvärv, är bankernas ökade krav vid utlåning. Samtidigt pekar studier 

som exempelvis "The interest rate sensitivity of real estate" (Chaney & Hoesli, 2010) på 

stabiliteten i fastigheter som tillgångsslag. Denna studies avsikt är därför att skapa förståelse för 

huruvida attityden till förvärv av fastigheter förändrats till följd av finanskrisen, och i sådant fall 

vilka faktorer förändringen berott på. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är dels att skapa förståelse för huruvida fastighetsbolagens attityd till förvärv 

påverkats under perioden för finanskrisen. Men även om en eventuell förändring kan härledas till 

förändring i företagens riskattityd. Den ska också ge läsaren en uppfattning om 

fastighetsmarknaden i Örebro som helhet. 
 

 

1.4 Frågeställning 

• Har attityden till förvärv av förvaltningsfastigheter förändrats under perioden för 

finanskrisen? 

• Vilka faktorer har gett upphov till eventuell förändring i attityd till förvärv under perioden 

för finanskrisen? 
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2. Teoretisk referensram 

I följande avsnitt presenteras teori och vetenskapliga artiklar som rör investeringsprocessen vid 

fastighetsförvärv, utbud & efterfrågan, investeringskalkyl, riskfaktorer och hantering av risk. 

Detta i syfte att ge läsaren en bild av de teorier vi anser relevanta vad gäller finanskrisens 

påverkan på attityd till förvärv av fastigheter. Referensramen börjar brett i 

investeringsprocessen vid fastighetsförvärv, för att sedan behandla teorier om finanskrisens 

eventuella påverkan och riskfaktorer. Detta för vidare analys i senare avsnitt. 

 

2.1 Investeringsprocessen vid fastighetsförvärv 

Greer & Kolbe (2009) beskriver att alla investerare är olika och att avkastningskravet vid 

investeringar beror på attityd till risk och mål med investeringen. Begreppet investeringar kan 

definieras enligt Grubbström & Lundquist (2005) “Med investeringar avses en åtgärd som 

innebär engångsutgifter och som ger fördelar, bland annat i form av intäkter eller sänkta 

kostnader, under en relativt lång period i framtiden”. I en investeringsprocess är det många 

faktorer som spelar in. Greer & Kolbe (2009) behandlar i sin investeringsmodell följande 

faktorer: 

 

● Att investeraren estimerar avkastningen från vad fastigheten förväntas generera. 

Fastigheten är endast önskad så länge den genererar direktavkastning eller ökar i värde. 

Investeraren är också intresserad av hur fort denne erhåller avkastning från fastigheten, ju 

fortare desto bättre. 

 

● Uppskattning av risken för de olika investeringsalternativen och jämförelse av dessa 

gentemot den förväntade avkastning de genererar beaktas i investeringsprocessen. Risken 

tas i beaktande utifrån förväntningarna på framtiden och omvärlden.  

 

● I sista steget i investeringsprocessen så rangordnas investeringsalternativen. Rationella 

investerare vill ha avkastning i relation till den risk investeringen för med sig. Många 
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investerare sätter dock en gräns för hur stor risk de är redo att ta oavsett 

avkastningspotentialen. 

 
2.2 Analysmetoder 
Lind och Persson (2011) menar att företag bör utföra marknadsanalyser inför varje förvärv för att 

avgöra om en fastighet är värd att investera i. Detta med utgångspunkt i faktorer som lönsamhet, 

avkastningskrav, risk och andra värdepåverkande faktorer. Lind & Persson (2011) definierar en 

marknadsanalys som “En systematisk studie som syftar till att analysera och prognostisera 

aktuell och framtida efterfrågan för en viss fastighetstyp och relatera denna efterfrågan till det 

relevanta utbudet” detta syftar till att undersöka möjligheterna att investera i fastigheter eller att 

sälja fastigheter. 

 

2.2.1  Makroekonomisk analys 

Denna typ av analys syftar till att analysera trender och prognoser i ett lands faktiska och 

förväntade utveckling. Det som sker på fastighetsmarknaden beror i hög grad på det som händer i 

ekonomin i stort. Resultatet av analyserna är av vikt för orts- och fastighetsmarknadsanalyser, 

samt bedömning av den förväntade utvecklingstrenden för olika värdebärande faktorer. De 

faktorer som har stor betydelse för fastighetsmarknaden är ekonomisk tillväxt (BNP), inflation, 

räntenivå och konjunktursvängningar (Lind & Persson, 2011). 

 

2.2.2 Ortsanalys 

En ortsanalys har för avsikt att ge en bild av ortens geografiska och ekonomiska förutsättningar 

med betoning på den framtida utvecklingen. Exempel på variabler som påverkar fastighetens 

värde i ortsanalysen är ortens läge, befolkning, näringsliv, infrastruktur, utbildning- och 

servicekvalitet (Lind & Persson, 2011). Befolknings- och näringslivsutvecklingen ligger till 

grund för förväntningar om framtida hyresnivåer, vakanser och därmed fastighetsmarknadens 

framtida utveckling. Vanligtvis så har ortsanalyser stor betydelse för företagen i samband med 

investeringsbeslut (Lind & Persson, 2011). 
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2.2.3 Fastighetsmarknadsanalyser 

Fastighetsmarknadsanalys ger information om betalda priser, direktavkastning och 

marknadsaktörer. Även fastighetsrelaterade förvaltningsdata tas i beaktning som exempelvis 

hyror, drift- och underhållskostnader samt vakansnivåer. När fastigheter ska ställas i jämförelse 

till liknande objekt är den här typen av analyser vanligt förekommande (Lind & Persson, 2011). 

 

2.2.4 Fastighetsanalys 

För att kunna värdera en fastighet krävs det att fastighetsspecifika förutsättningar och egenskaper 

utvärderas och granskas. Vid denna utvärdering tas tekniska, juridiska och ekonomiska 

förutsättningar i beaktning. Typen av information som då tas fram kan även användas för att ge 

externa parter information om fastigheten, exempelvis kreditgivare (Lind & Persson, 2011). 

 

2.3 Kassaflödesmodellen 

En kalkyl syftar till att fastställa om en investering är lönsam eller inte (Nilsson & Persson, 

2001). Kassaflödesmodellen enligt International valuation standard Committiee (IVSC) utbredd 

och erkänd bland både akademiker och professionella aktörer. Modellen används vid värdering 

av bland annat förvaltningsfastighter till marknadsvärde. Modellen bygger på diskontering av en 

fastighets framtida kassaflöden (driftsnetto). Diskonteringsräntan kan uttryckas antingen 

nominellt eller realt, kravet är dock att valet görs konsekvent. Den nominella 

diskonteringsräntan, som även kan beskrivas som avkastningskravet, består generellt i summan 

av riskfri ränta (statsobligationsränta) och riskpremien (Hoesli & Mac- Gregor, 2000). Riskfri 

ränta är vid tidpunkten för kalkylen känd, och densamma för alla investeringar, det vill säga: den 

ränta en investering med samma tidshorisont i statliga obligationer hade gett. Vid beräkning av 

riskpremien görs vanligen anpassningar för varje specifik investering med utgångspunkt i de 

förutsättningar som råder på den lokala marknaden såväl som i fastighetens karaktär och skick 

(d’Amato och Kauko, 2012). Kassaflödesmodellen består alltså dels i fastighetens kassaflöde, 

riskfri ränta och den utsatta riskpremien varför det slutliga värdet av en investering enligt Skolnik 

(1993) varierar med ett antal “inputs” det vill säga: variationer i hyresnivåer, diskonteringsräntan 

och ‘exit yield’ (försäljningspris). Senare forskning har belyst resultatet av nuvärdesberäkningens 

känslighet för variationer i modellens nyckelkomponenter (Taylor & Rubin, 2002; Wheaton, 
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Torto, Sivitanides, Southard, Hopkins, Costello, 2001; Hendershott & Hendershott, 2002). 

Hutchinson & Nanthakumaran (2000) belyser speciellt variablerna “passing rents, rental growth 

rate, holding period, exit yield and discount rate” som de med störst inverkan på nuvärdet i 

beräkningen. Millington (2000) menar att modellen kan vara mycket träffsäker, detta beror dock 

i stor utsträckning på huruvida rätt input använts.  

 

N = Nuvärde 

K = Kassaflöde 

RFR = Riskfri ränta 

RP = Riskpremie 

→ N = K / RFR + RP 

 

Kassaflödesmodellen och resultatet av Hutchinson & Nanthakumaran (2000) är av vikt i 

sammanhanget då dessa visar på hur nuvärdet av fastighetsinvesteringar varierar i relation till 

ovan nämnda variabler (passing rents, rental growth rate, holding period, exit yield and discount 

rate). Dessa variabler fluktuerar delvis beroende på det allmänna konjunkturläget. Chaney & 

Hoesli (2010) menar att riskpremien tänkbart korrelerar med de ekonomiska förutsättningar som 

råder vid tillfället för investeringen.  Diskonteringsräntan (avkastningskravet) kan därför med 

utgångspunkt i teori om avkastning i förhållande till risk (Wramsby & Österlund, 2006) 

eventuellt användas som indikator för riskattityd vid värdering av potentiella investeringar under 

finanskrisen. Det vill säga om respondenterna uppger att riskpremien (kravet på överavkastning) 

förändrats under perioden kan detta härledas till förändring i riskattityd. Riskattityd omfattas av 

det mer generella begreppet attityd till förvärv som studien har för avsikt att undersöka. Attityd 

till förvärv innebär i sammanhanget inställning till-/vilja att göra förvärv. 

 

2.4 Finanskrisens påverkan 

Finans- och fastighetskrisernas har orsakat ras i fastighetspriser och medfört konkurser i många 

företag världen över (Persson & Lind, 2011). Reinhart & Rogoff (2009) har i sin studie om 

finanskrisers efterspel påvisat att finanskriser oftast har omfattande och långvarig påverkan på 

fastigheter som tillgångsslag. Krisen under 90-talet blir relevant i sammanhanget eftersom den 

kan jämföras med finanskrisen 2008 (Persson & Lind, 2011). Det som är intressant i den här 
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studien är till viss del fastighetsbolagens förväntningar på finanskrisens följder, där de 

förutsättningar som rådde inför 90-talskrisen kan ställas emot de förutsättningar som rådde inför 

finanskrisen 2008. Det vill säga hur företagen såg på risken att en djupare kris skulle upprepa sig. 

 

Mer generellt gäller att man vid förvärv av fastigheter utgår från det framtida värdet som en 

funktion av de sammanlagda framtida nyttorna fastigheten genererar. Eftersom den framtida 

nyttan i många fall är svår att definiera blir “all värdebedömning behäftad med osäkerhet” 

(Persson, 2011). Persson visar hur värdet av en investering kan uttryckas i följande funktion: 

 

 

FIGUR	  2.1:	  Egen	  bearbetning	  värdepåverkande	  faktorer	  	  

 

där Xi, i=1 till n, vilket representerar läge, storlek, ålder, hyror och så vidare. 

 

Funktionen verkar som indikator för fastighetens framtida värderiktning vars variabler delas in i 

följande tre kategorier: 

 

● Samhällsekonomiska faktorer (Inflation, arbetsmarknad, räntenivåer, kreditnivåer och 

hyreslagstiftning.)   

● Marknadsspecifika faktorer (Utbud och efterfrågan på hyres- och 

fastighetsmarknaden.)  

● Fastighetsspecifika faktorer (Geografiskt läge, fastighetens skick, hyror och 

driftskostnader.)   

 

Ovan nämnda värdepåverkande faktorer visar på sambandet mellan den konjunkturella 

utvecklingen och fastighetens värdering. Modellen redogör även för graden av subjektiva 

element vid en värdering och hur dessa ökar komplexiteten. Vi har ovan redogjort för påverkande 

faktorer och beskrivit ett eventuellt samband mellan finanskrisen och nuvärdet av 

fastighetsbeståndet. 
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2.4.1 Finansiering 

Sedan finanskrisen år 2008 har bankerna blivit mer restriktiva vad gäller utlåning av kapital, 

vilket gjort det svårare för fastighetsbolagen att finansiera sina investeringar (Lind & Persson, 

2011). På senare tid har det blivit allt viktigare för långivarna att låna ut till låntagare med hög 

kreditvärdighet. Därför läggs nu mer vikt vid kassaflöden och återbetalningsförmåga, kombinerat 

med att de finns någon form av säkerhet. Säkerheten utgörs oftast av företagsinteckningar, 

borgensåtaganden eller fast egendom som exempelvis bostadsfastigheter (Råckle, 2011). Utgör 

säkerheten en bostadsfastighet så bedömer låneinstituten marknadsvärdet för fastigheten, 

alternativanvändning och de framtida kassaflöden fastigheten förväntas generera (Råckle, 2011). 

 

2.5 Utbud och efterfrågan 

Teorin om utbud & efterfråga är tillämpbar i på flertalet marknadsmässiga fenomen och 

däribland fastighetsmarknaden. Modellen blir relevant för vår studie eftersom den redogör för 

fastighetsmarknadens drivkrafter och motiverar prisnivån. Teoretiskt så påverkas utbudet av den 

kvantitet som fastighetsägare är villiga att sälja för vid ett givet pris, förutsatt att övriga 

faktorerna förhåller sig konstanta. Efterfrågan påverkas i sin tur av relationen mellan kvantiteten 

och priset fastighetsbolagen är villiga att förvärva till. Utbudet och efterfrågan uttrycks som 

linjära funktioner vilka möts där marknadsjämviktspris råder (Pindyck & Rubinfeld, 2013). 

Sambandet är tillämpbart på fastigheter som kapitaltillgång och exemplifieras i nedanstående 

figur. 

 

 

FIGUR	  2.2:	  Suppy	  and	  Demand,	  (Pindyck	  &	  Rubinfeld,	  2013).	  
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2.6 Risk 

Riskbegreppet är vid investeringar relaterat till osäkerhet vad gäller framtida avkastning. Risk 

kan utifrån fastighetsbolags perspektiv kopplas till osäkerheten i beståndets totalavkastning 

(Lekander & Söderberg, 2011). Traditionell finansieringslitteratur utgår från att denna osäkerhet 

kan kvantifieras genom sannolikhetsfördelning av en framtida avkastning, för att sedan mäta 

risken i termer av volatilitet i en portföljs avkastningsnivå. Standardavvikelse/volatilitet är ett 

utbrett redskap när det kommer till kvantifiering av riskbegreppet. Trots dess utbredda 

tillämpbarhet och kvantifierbarhet har standardavvikelse i större utsträckning kritiserats för sina 

svagheter, inte minst inom den kontext som råder under fastighetsinvesteringar (Kaiser & 

Clayton, 2008). 

 

Det är enligt Kaiser & Clayton (2008)  relativt sett komplicerat att mäta periodiska resultat på 

privata marknader eftersom privata tillgångar, som fastigheter, utsätter investerare för icke-

volatilitets relaterad risk. Till skillnad från portföljer med tillgångar som handlas publikt (likvida 

tillgångar: t.ex. aktier). Detta är en av orsakerna till att risk inte är volatilitet per definition utan 

snarare kan betraktas som “en negativ överraskning som hämmar investerarens objektiv”. I detta 

sammanhang handlar det om en avvägning mellan förväntad hög avkastning mot möjligheten att 

avkastningen blir mycket låg. 

 

Det finns viktiga riskfaktorer som inte går att kvantifiera i termer av volatilitet, varför data över 

realiserad avkastning och volatilitet inte ger oss tillräcklig information om den totala 

komplexiteten i riskbegreppet vad gäller fastighetsinvesteringar. Publika marknader anpassar sig 

fort till chocker och gör det främst genom prisförändringar medan privata tillgångar anpassar sig 

i termer av både likviditet- och prisförändringar. Kaiser & Claytons (2008) undersökning visar att 

likviditet utgör en signifikant riskfaktor för investerare i perioder av negativ prisutveckling. Detta 

då man visar på att fastighetsmarknadens likviditet fått betydande påverkan på transaktionspriser 

under det tidiga 90-talets nedgång, såväl som under uppgången under sent 90-tal i USA. 
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Användandet av hävstång vid investeringar innebär högre förväntad avkastning men även högre 

volatilitet och därmed risk. På grund av kostnaden för kapital ökar inte nyttan av att använda 

hävstång i samma takt som risken. Under vissa omständigheter kan hög hävstång i form av låg 

andel eget kapital få förödande konsekvenser, som under 90-talets kris då fastighetspriserna 

sjönk och aktörer hamnade i obestånd (Kaiser & Clayton, 2008). 

 

Demografiska trender kan ha långsiktiga effekter på avkastningen, speciellt för vissa typer av 

fastigheter. Även fastighetsmarknadscykler, räntecykler, inflationscykler och affärscykler 

påverkar risk och avkastning i fastighetsinvesteringar. Risken kan även variera beroende på vilka 

fastighetstyper ett företag har i sitt bestånd; kontorsfastigheter utgör störst risk i termer av 

volatilitet i avkastning medan hyresbostäder medför minst risk relativt andra fastighetstyper 

(Kaiser & Clayton, 2008). 

 

2.6.1 Sammansättning av risk 

Ronald W. Kaiser och Jim Claytons artikel “Assessing and manging risk in institutional real 

estate investment” (2008) syftar till att underlätta för institutionella investerare i frågan huruvida 

fastighetsinvesteringar ger rimlig avkastning i proportion till en given risknivå. En trend av högre 

risktagande på marknaden har fått författarna att fråga sig om institutionella investerare verkligen 

vet vilken ökad riskexponering dessa ställs inför i olika strategier. Författarna menar att risk är ett 

multidimensionellt begrepp varför dessa i sin artikel kategoriserar komponenterna som utgör risk 

i institutionella fastighetsportföljer. Artikeln bygger på tidigare forskning från Kaiser (2005) där 

risken i en portfölj bryts ned i Beta-, Alfa- och Gammakomponenter för en fullständig bild av den 

fundamentala risken. Betarisk härleds normalt till marknadsrisk såsom vald hävstång och affärs- 

& marknadscyklers påverkan på fastigheters aggregerade avkastning. Alfarisk syftar till den 

avkastning som kan härledas till olika “satsningar” genom aktiv styrning av en fastighetsportfölj. 

Att fokusera på vissa typer av fastigheter, geografiska lägen eller genom att välja fastigheter med 

uteslutande hög direktavkastning kan exempelvis resultera i att bolag försätts i oönskade 

risknivåer. Gammarisk utgörs av försök att öka en tillgångs värde i försök att öka dess kassaflöde 

och värde relativt marknadstrenden. 

 



 17 

2.6.2 Hantering av risk 

Löptid har länge använts som ett medel att hantera risken i obligationsportföljer, men begreppet 

har även tillämpats på fastigheter som tillgångsslag. Ränterisk kan beskrivas som procentuell 

förändring i pris på en tillgång när förväntad avkastning sjunker med en procent. Detta innebär 

att volatiliteten i pris för en specifik fastighet och dess löptid är nära sammankopplad (Brown, 

2000). Duration (ränterisk) uttrycks i antal år och används för att mäta en tillgångs exponering 

mot fluktuationer i räntenivån. Tillgångar med kort löptid har lägre ränterisk än tillgångar med 

lång löptid. Ränterisken härleds till ovetskapen om en investerings totalavkastning om denna av 

måste avyttras i förtid (Constantinescu, 2010).  

 

Det är enligt Brown möjligt att med hjälp av en durationsmodell uppskatta risken i 

fastighetsinvesteringar både i relation till fastighetsmarknaden såväl som total risk vid 

investeringar i specifika objekt. Detta med hjälp av, för investeraren, redan kända data rörande 

exempelvis fastighetens kassaflöde. Tillämpbarheten av denna typ av modell och dess 

träffsäkerhet beror dock på investerarens förmåga att förutse förändringar i avkastning såväl som 

förmågan att härleda vilka faktorer som gett upphov till förändringen (Brown, 2000).  

Hamelink, MacGregor, Nanthakumaran och Orr (2002) visar genom sin studie på den 

kommersiella fastighetsmarknaden i Storbritannien att löptiden ökar ju längre perioden för 

omförhandling av hyresnivåerna är.  

 

Tidshorisont  
Kaiser & Clayton (2008) antyder att det finns ett antal sätt att hantera risk vid 

fastighetsinvesteringar. På grund av fastighetsinvesteringars idiosynkratiska karaktär så mäts risk 

och avkastning på bästa sätt över långa tidsperioder. Geltner (2000) belyser exempelvis 

svårigheten i att skilja på slump och skicklighet även för investeringshorisonter på tre år.  

 

Diversifierbar risk  

Ett av de viktigaste sätten att neutralisera risk vid fastighetsinvesteringar är diversifiering av 

beståndet. Studier pekar på att stora bestånd på över 100 fastigheter är att föredra för att reducera 

fastighetsspecifik risk till 90 % och fler än så om vissa fastigheter är ovanligt stora (Brown, 

1997). Detta på grund av variationer i avkastning både vad gäller enskilda fastigheter och 
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skillnader från år till år. Diagrammet nästa sida visar vilka typer av risk som enligt Kaiser & 

Clayton (2008) är diversifierbar, delvis diversifierbar och icke-diversifierbar. 

 

 

FIGUR	  2.3:	  Diversifiable	  vs.	  Non-‐Diversifiable	  Risk	  (Kaiser	  &	  Clayon	  2008)	  

 

Hedgeable risk 

Fisher (2005) och Clayton (2007) visar i sina studier hur fastighetsderivat representerar ett nytt 

sätt för investerare att öka eller minska exponeringen mot fastigheter som tillgångsslag utan att 

direkt köpa eller sälja dessa. Enkel- och snabbheten i att handla med derivat och möjligheten att 

skydda bestånd har medfört flexibilitet vad gäller strategier för hantering av risk på 

fastighetsmarknaden. Användandet av derivat kan användas till att skydda bestånd genom 

diversifiering i exponering mot olika fastighetstyper, geografiska lägen eller ränterisk. 

 

Chaney och Hoeslis (2010) studie “The interest rate sensitivity of real estate” tar upp fastigheters 

“self-hedge” mot fluktuation i räntenivån. Att konstanta kassaflöden i kombination med 

hyresnivåns tendens att “följa med” vid ränteförändringar gör att fastighetsinvesteringar till 

skillnad från andra tillgångar skyddas mot höga räntenivåer. 

 

Under antagandet att fastighetsbolag kan skydda sig mot olika typer av risk och att detta görs i 

någon utsträckning går det att argumentera för att riskattityden eventuellt varit konstant i 

företagen under perioden för finanskrisen. Detta beroende på företagens resonemang om i vilken 

utsträckning ekonomiska kriser ger upphov till ändrade förväntningar vad gäller risk och även 
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möjligheten att neutralisera denna, både proaktivt och reaktivt. Relevansen i stycket hantering av 

risk motiveras därför i eventuella resonemang vad gäller exempelvis proaktiva åtgärder för 

neutralisering av risk. Bartram (2002) beskriver exempelvis hur fastighetsbolag använder sig av 

räntederivat för att reducera problemet med att ränteförändringar sker snabbare än det är möjligt 

att förändra hyresnivåerna. 

 

2.6.3 Avkastning i förhållande till risk 
Enligt “The Theory of Riskaversion” (Arrow, 1965) finns det för ”riskaverta” investerare ett 

exponentiellt samband mellan upplevd risk och förväntad avkastning. Detta ger sig i uttryck att 

investerare kräver högre avkastning för högre upplevd risk. Greer & Kolbe (2009) beskriver att 

fastighetsbolag kräver avkastning i relation till den risk investeringen för med sig. Förväntad 

avkastning och acceptabel nivå risk beror på den enskilda investerares mål och attityd till risk. 

Det innebär att olika fastighetsbolag kan ha olika attityd till ett objekt trots att det värderats lika. 

Somliga är mer risktagande till sin natur och kanske till och med söker riskfyllda investeringar. 

Greer & Kolbe (2009) beskriver att“for them, the long shot is worth courting failure”. Andra 

investerare undviker risk till varje pris, de offrar en förväntat högre avkastning till förmån för 

trygghet. De flesta investerare hamnar förmodligen någonstans mellan dessa typer. Författarna är 

dock överens om att den rationella investeraren föredrar högre avkastning för en högre risk och 

vice versa.  

 

 
Figur	  2.4:	  Diverse	  attitudes	  toward	  risk (Greer & Kolbe, 2009). 
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Det har enligt Kerris & Langbroek (2009) blivit uppenbart att fastighetsinvesteringar inte bara 

handlar om förväntad avkastning utan även om risken. Den förväntade avkastningen i en 

förvaltningsfastighet bestäms genom den ursprungliga investeringen, framtida hyresinkomster 

och de framtida förändringarna i värdet på fastigheten. Dessa faktorer beror i sin tur på 

omvärldsekonomin, menar författarna. Eftersom avkastning beror på faktorer som till exempelvis 

inflation och ränteläge påverkas den förväntade avkastningen på olika sätt till följd av 

lågkonjunktur och finanskris. Vad gäller investeringar i fastigheter är det centralt att bedöma 

avkastningen och risken för att sedan bedöma investeringen som helhet (Kerris & Langbroek, 

2009). Vidare beskriver författarna att förväntad avkastning i förhållande till risk kan ses på två 

sätt. Det ena genom att avkastningen ökar i förhållande till en oförändrad risk. Det andra genom 

att minska risken i förhållande till en oförändrad förväntad avkastning. 
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3. Metod 

 I följande avsnitt beskrivs och diskuteras den metod som vi använt i studien. Först presenteras 

valet av metod följt av datainsamling, urval, framställning av intervjuguide, intervjuernas 

tillvägagångssätt, bearbetning av intervjuer, uppsatsens validitet, analysmetod och slutligen 

kritik till valet av metod. 

 

3.1 Val av metod 

Vi har för avsikt att skapa oss en förståelse för huruvida attityden till förvärv av 

förvaltningsfastigheter förändrats under perioden för finanskrisen. Vi har på grund av problemets 

karaktär valt att samla in data genom intervjutillfällen. Detta med 6 st. representanter från 

fastighetsbolag i Örebro och en fastighetsvärderare från en bank. Denna typ av datainsamling har 

valts dels på grund av den flexibilitet den medför såväl som öppenhet och närhet till 

respondenten. Den möjliggör även för oss att ställa följdfrågor och skapa diskussion för mer 

uttömmande svar samt därmed djupare förståelse för respondenternas utsagor. En intervjuguide 

har utarbetats för att säkerställandet av att relevanta frågeställningar systematiskt besvaras under 

intervjuerna. Intervjutillfällena är av semistrukturerad karaktär där intervjuguiden används som 

utgångspunkt utan att för den delen begränsas till en specifik kronologisk ordning (Bryman & 

Bell, 2005). Detta för en så naturlig ordningsföljd som möjligt för att som tidigare nämnt 

möjliggöra uttömmande svar. En strukturerad intervju med en i förväg bestämd serie av frågor 

med svarsalternativ hade medfört risken för allt för ytliga svar. En ostrukturerad intervju med 

endast lösa anteckningar om vad som skulles diskuteras hade medfört att vi eventuellt skulle 

missa att ta upp alla de frågor som vi avsåg att få besvarade av respondenten. 

 

3.2 Datainsamling 

I datainsamlingsprocessen hämtades delar av teorin i böcker vid Örebro universitetsbibliotek, 

såväl som genom sökningar hos LIBRIS vilket gav oss en stor räckvidd i form av externa 

bibliotek. För vetenskapliga artiklar användes databaserna Abi/Inform, Summon och Google 

Scholar. De aktuella sökorden i dessa databaser följer: real estate investment, financial crisis + 

real estate, financial crisis, real estate + risk, discount rate, return and risk, discounted cash flow 
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model + real estate investment, real estate intresest risk, interest rate sensitivity och risk in real 

estate. För tillgång till företagens årsredovisningar användes databasen Business retriever. 
 

För att bredda det empiriska materialet och skapa djupare förståelse kring vårt problem valde vi,  

utöver intervjuerna med fastighetsbolagen, att utföra ytterligare en intervju med en 

fastighetsvärderare på Handelsbanken. Sekundärdata har även inhämtats i form av rapporter från 

en fastighetsanalytiker på NAI Svefa. 

 

3.3 Urval 

Urvalet av respondenter började i överblickandet av de större/medelstora fastighetsbolag som 

äger fastigheter i Örebro. Vi läste företagens årsredovisningar och hemsidor för urval av de 

företag som var av intresse för studien. Detta innebar bland annat avgränsning till företag som 

gjort förvärv i någon utsträckning under perioden 2004-2014. Företagen avgränsades även till 

svenska onoterade bolag med vinstdrivande syfte. Detta för att exkludera bolag där 

investeringsprocessen kan ha präglats av politiska beslut eller samhällsnytta. Bolagen skiljer sig 

dock i storlek då vi inte anser att storleken utgör omständighet som på något sätt påverkar studien 

negativt. Snarare kan eventuella likheter/skillnader identifieras beroende på företagens storlek. 

Anledning till valet av respondenter i Örebro grundar sig i tillgängligheten för utförandet av 

personliga intervjuer.  

 

Efter att ett antal företag valts ut som potentiella intervjuobjekt valde vi att ta kontakt med 

företagen genom att åka till respektive företags kontor och fråga efter personer som är 

involverade i processen vid förvärv. Vi försäkrade oss därmed innan intervjutillfällena om att 

respondenterna kunde anses besitta kunskap om det för studien relevanta området. Detta i 

enlighet med vad Jacobsen (2002) diskuterar: att vi på det sättet väljer ut uppgiftslämnare som vi 

anser kan ge oss en god information och besitter kunskaper inom det område som vi är 

intresserade av. 
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3.4 Intervjuguide  

Intervjufrågorna kategoriseras in i teman som behandlar delar i investeringsprocessen vid 

fastighetsförvärv med viss fokus på kalkyl, syn på finanskris & riskfaktorer, attityd till förvärv, 

tillgången på kapital samt avkastningskrav. Dessa används för att dela upp intervjun och skapa 

struktur samt täcka de aspekter som anses relevanta med utgångspunkt i undersökningens syfte 

och problem. Intervjuguidens teman har även utgångspunkt i den teoretiska referensramen för att 

omfatta aspekter vad gäller tidigare forskning på området.  

 

Intervjun börjar brett i generella inledande frågor som kort behandlar företagens 

investeringsprocess, för att sedan smalna av i mer specifika frågor kopplade till respektive tema. 

Vi såg till att i så stor utsträckning som möjligt ta reda på fakta om eventuella förvärv såväl som 

relevant information om företagen inför intervjun, för att på så sätt kunna ställa följdfrågor om så 

krävdes. Beroende på hur intervjun utvecklar sig anpassas ordningsföljden i intervjufrågorna på 

ett så naturligt sätt som möjligt. Detta är enligt vad Bryman & Bell (2005) kallar en 

semistrukturerad intervju där vi har en lista över specifika ämnen och teman med frågor som 

berörs. Willman, P., Renton-O’Creevy, M., Nicholson, N. och Soane, E. (2002) utförde en 

liknande studie på Londons finansiella marknad där semistrukturerade intervjuer låg till grund för 

att bland annat förstå respondenternas känslor, beteende, strategier och riskattityd mot förlust. 

Författarna lät respondenterna svara fritt på frågorna i studien, i likhet med vår avsikt i och med 

flexibiliteten i intervjuns tillvägagångsätt.  

 

Vi avser att mäta respondenternas attityd till förvärv till följd av finanskrisen genom att bryta ned 

begreppet i dess relevanta beståndsdelar. Begreppet operationaliseras i intervjuguiden ner i delar 

som kan tänkas påverka viljan att göra förvärv till följd av finanskrisen. Med operationalisering 

menas sammanställning av de faktorer som innefattas i begreppet “attityd till förvärv” med 

utgångspunkt i den teoretiska referensramen. Det vill säga: påverkande faktorer i den process 

som leder till förvärv av eller förkastandet av potentiella objekt. 
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3.5 Intervjuernas tillvägagångssätt 

Samtliga intervjuer gjordes ansikte mot ansikte och ägde rum på respektive företags kontor. Att 

intervjuerna hölls på företagens kontor var främst på respondenternas initiativ. Detta föll sig 

naturligt eftersom intervjuerna bokats in under kontorstid. Vi valde att göra besöksintervjuer då 

detta ger en bättre närvaro och kontakt med respondenten till skillnad från exempelvis 

telefonintervju. Beskrivning av de tillfrågade företagen finns i bilaga 1. De 

företagsrepresentanter som intervjuats för studien, deras befattning på företagen, företagens namn 

och intervjutillfällets längd följer: 

 

• Magnus Carlsson, Operativ chef, Husherren Fastigheter AB. 60 minuter 

• Cathrine Hermansson-Kilgård, Ägare, Hermanssons fastighetsförvaltning AB. 40 minuter 

• Stieg Ekström, VD, John Ekström Bygg AB. 60 minuter 

• Mats Domberg, VD & Robin Öholm, Fastighetschef, Melins fastighetsförvaltning AB. 45 

minuter 

• Diana Emerentz, Ekonomichef, Behrns Fastighetsförvaltning AB. 40 minuter 

• Oskar Evertsson Fastighetschef, Asplunds fastigheter AB. 30 minuter 

• Lars Pontén, Fastighetsvärderare, Svenska Handelsbanken AB. 90 minuter 

 

Under intervjuerna deltog två av författarna där en av dessa ledde intervjun och ställde frågor. 

Den andra personen förde anteckningar och flikade in med frågor vid behov. På så vis skapades 

ett naturligt samtal mellan intervjuaren och respondenten utan att situationen kändes rörig. På så 

sätt gavs intervjuledaren möjlighet att själv täcka alla teman i intervjuguiden samtidigt som den 

andra personen haft en överblick vilket möjliggjorde kompletterande frågor när svaren inte varit 

uttömmande eller förklaring krävdes.  

 

Intervjuerna började med att vi presenterade oss för respondenterna för att sedan beskriva syftet 

med uppsatsen. Detta för att respondenten skulle sättas in i kontexten för samtalet och förberedas 

på vilken typ av frågor vi kunde tänkas ställa, såväl som vilken typ av resonemang vi var 

intresserade av. Vi valde inledningsvis att ställa frågor i kronologisk ordning utifrån 

intervjuguiden, för att på så sätt skapa en röd tråd i samtalet. Samtalet anpassades dock på ett 
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naturligt sätt där respondenterna gavs full möjlighet att utveckla och berätta vidare om så 

krävdes. 

 

Vi valde också att spela in intervjuerna för att inte gå miste om information. Alternativet hade 

varit att anteckna under hela intervjutillfället vilket vi ansåg problematiskt vad gäller den 

mängden information intervjutillfällena genererade. Vi frågade därför inledningsvis huruvida 

respektive respondent godkände inspelningen vilket var fallet under samtliga intervjuer. 

 

3.6 Bearbetning av intervjuer 

Efter intervjuerna transkriberades materialet för att sedan utsållas på icke-relevant information. 

Dokumentation av intervjuerna skedde både genom anteckningar och genom ljudinspelning. 

Detta gjorde vi för att lättare kunna hoppa fram och tillbaka i samtalet och för att få en helhet. 

Även anteckningar användes som komplement till ljudinspelningen. Efter sållandet i materialet 

så kategoriserade och reducerade vi informationen. Med detta menar vi att vi plockade ut 

intressanta delar ur intervjuerna.  Detta gjorde vi för att kunna kategorisera respondenternas svar 

i empiri/analysavsnittet. Svaren delades in i olika kategorier vilket bidrog till struktur och 

överskådlighet i empirin.  

 

3.7 Validitet 

För insamling av det empiriska materialet intervjuade vi personer inblandade i 

investeringsprocessen som i regel varit yttersta beslutsfattare i företagen. Genom 

intervjutillfällena fick vi en uppfattning om respondenternas individuella attityd till de faktorer 

som anses relevanta för studien. Detta är något som Jacobsen (2002) menar resulterar i en högre 

validitet med anledning av respondenternas trovärdighet och kunskap.  

 

Vi valde även att operationalisera ner de komponenter vi ansåg viktiga för att mäta attityden till 

förvärv. Respondenten har därefter utifrån dessa teman, fått möjligheten att fritt resonera kring 

frågorna. Intervjuerna utformades på detta sätt för att vi som intervjuare, i den mån det var 

möjligt, inte skulle påverka respondentens svar. 
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I intervjuguiden skiljer vi exempelvis på begreppen “vilja” och “möjlighet” vad gäller förvärv. 

Att enbart ställa frågor om “attityd till förvärv” skulle göra det svårt att särskilja respondentens 

egentliga mening och redogöra för dimensionen mellan dessa olika begrepp. Dessa resonemang 

stärker enligt Jacobsen (2002) validiteten och bidrar till att studiens empiriska material blir mer 

relevant och giltigt för det problem vi valt att undersöka. 

 

Vi satte oss också på förhand in i företagets verksamhet, främst genom årsredovisningar och 

verksamhetsbeskrivningar. Detta i syfte att få djupare förståelse för respondenternas resonemang 

och kunna ställa frågor gällande aktuella förvärv. 

 

3.8 Etiskt förhållningssätt 

Att föra diskussioner i den vetenskapliga forskningen angående etiska frågeställningar är av vikt 

då det stundom kan uppstå etiska problem eller ställningstaganden under forskningsprocessen. 

De etiska reglerna brukar röra aspekter såsom frivillighet, integritet, konfidentialitet och 

anonymitet. (Bryman & Bell, 2005). 

”Etik handlar om att bygga upp, stimulera och hålla en medvetenhet och en diskussion om hur 

man bör handla. Även om vissa frågor som rör etik måste regleras formellt handlar etik inte 

endast om lagar och regler. Etiska aspekter är särskilt viktiga i forskningen eftersom den på lång 

sikt har stor påverkan på samhället” (Vetenskapliga rådet). Vetenskapliga rådet tar i sin 

publikation ”God Forskningssed” från 2011 upp aspekter såsom etiska principer, hantering av 

forskningsmaterial, forskningssamarbetet och publicering av forskningen.  

 

I enlighet med Vetenskapliga rådets ”God Forskningssed” redogör Bryman & Bell (2005) och 

Diener & Crandall (1978) för etiska principer som forskare bör förhålla sig till och delar upp 

dessa i olika kategorierna: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets- & 

anonymitetskravet, nyttjandekravet och falska förespeglingar. 

 

Informationskravet innebär att forskare ska informera de personerna som berörs av studien om 

dess syfte (Bryman & Bell, 2005). För att förhålla oss till detta meddelade vi redan vid första 

kontakten syftet med vår studie. Vi informerade återigen studiens syfte mer ingående i samband 

med intervjutillfället. Att informera respondenterna om syftet för studien är av vikt för att minska 
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risken för integritetskränkning genom exempelvis falska förespeglingar. Det är upp till oss som 

forskare att ta ställning till risk för skada gentemot deltagarna i undersökningsprocessen och om 

så krävs minimera denna risk (Diener & Crandall, 1978). 

 

Respondenternas deltagande är frivilligt och det har även rätt att avbryta intervjun när som helst, 

detta kallas samtyckeskravet (Bryman & Bell, 2005). I samband med att kontakt togs med 

respondenterna beskrev vi som tidigare sagt syftet med studien. Vi frågade också om 

respondenterna ville ställa upp på intervju utifrån syftet vi beskrev, därmed hade respondenterna 

chansen att avböja om så önskades. Något som är viktigt att ta hänsyn till kring samtyckeskravet 

är att inte göra intrång i privatlivet. Då respondenter går med på att intervjuas kan de hända att de 

inte vill svara på vissa frågor av personliga skäl (Diener & Crandall, 1978). Detta har inte varit 

ett problem i studien då intervjufrågorna inte omfattar den typen av frågor. Även transkriberingen 

har skett ordagrant utifrån de respondenterna sa för att få deras exakta svar nedskrivet. Dock har 

omformuleringar varit nödvändiga för att göra citaten och texten begriplig för läsarna.  

 

Personuppgifterna på de personer som ingår i undersökningen ska behandlas med konfidentialitet 

och förvaras så att ingen obehörig kan komma åt det (Bryman & Bell, 2005). Innan intervjun 

började informerade vi respondenterna att de har möjlighet att vara anonyma ifall så önskas i 

enlighet med anonymitetskravet (Bryman & Bell, 2005). Då inget önskemål om anonymitet 

önskades så använde vi oss inte utav anonymitet. Då studien blir intressantare för läsaren utan 

anonymitet enligt oss. Med det sagt så har vi ändå behandlat all information med försiktighet. 

All data vi erhållit från respondenterna är avsedd för studien och används endast i studien. Detta 

benämner Bryman & Bell (2005) som nyttjandekravet. Vi har utifrån det bara använt materialet i 

enlighet med studiens ändamål. 

 

Vi har under intervjuerna varit noga med att ge korrekt information kring studien till 

respondenterna. Vi har också varit noga med att förklara frågor som respondenterna missförstått 

samt ställa frågor som endast är avsedda att besvaras för studiens syfte. Vi har därför på detta sätt 

undvikit falska förespeglingar som kan leda till felaktig information (Bryman & Bell, 2005; 

Diener & Crandall, 1978). Detta för att när studien publiceras inte ska ge några negativa 

konsekvenser för respondenterna och deras verksamheter. 
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3.9 Analysmetod 

Analysen kodas med hjälp av centrala begrepp som utformats i samband med intervjuguiden. 

Kodningen som utförts har gått ut på att bryta ner och kategorisera det empiriska materialet, för 

att genom detta hitta nyckelbegrepp och resonemang (Charmaz, 2000; Willman et al. 2002). 

Empiriska data i kombination med den teoretiska referensramen ligger till grund för analysen av 

materialet. Vi har valt att sammanföra empiri- och analysavsnittet för en tydligare struktur mellan 

analys och empiri. Vi ställde det empiriska materialet mot tidigare forskning för att på så sätt 

kontrastera detta mot vår teoretiska referensram och eventuellt urskilja likheter och skillnader. 

Enligt Jacobsen (2002) är det nödvändigt att reducera den data som erhållits för att på så sätt få 

en översikt över det empiriska materialet ställd mot teorin.  

 

3.10 Kritik till valet av metod 

Vi ansåg att en kvalitativ forskningsmetod med intervjuer var den bäst lämpade metoden i vår 

undersökning. Detta för att få en djupare förståelse för respondenternas uppfattningar och 

resonemang kring frågeställningen. Den personliga kontakten vid intervjutillfällena har varit 

viktig i sammanhanget då vi förhoppningsvis kunnat kalla fram resonemang som respondenterna 

inte hade uppmärksammat vid annan typ av datainsamling, till exempel genom en kvantitativ 

enkätundersökning. Samtidigt innebar den kvalitativa forskningsmetoden att vi tvingats begränsa 

oss till ett visst antal respondenter på grund av tidsaspekten men även på grund av omfattningen 

av datamaterialet som samlats in. Forskningsmetoden medför eventuella problem vad gäller 

representativitet. Det vill säga huruvida dessa respondenter kan anses representativa för andra än 

sig själva, som i sin tur ge problem med giltigheten (Jacobsen, 2002). Vidare kan kritik riktas 

mot att vi intervjuade personer som befann sig på olika positioner i företagen, då svaren skiljde 

sig och besvarades utförligare av vissa respondenter. Intervju för datainsamling ger också svar 

utifrån respektive respondents erfarenhet och kunskap (Jacobsen, 2002). Viss kritik kan även 

riktas mot att vi endast intervjuade en person per företag då fler respondenter hade gett ett mer 

tillförlitligt resultat. Men med tanke på att studien begränsats till marknaden i Örebro, anser vi 

ändå att valet av- och antalet respondenter ger god representativitet.  
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4. Empiri & Analys 

I empiriavsnittet inleder vi med en intervju med fastighetsvärderaren Lars Pontén på 

Handelsbanken för att ge läsaren en övergripande bild över Örebromarknaden utifrån hans 

perspektiv som fastighetsvärderare såväl som hans uppfattning om finanskrisens påverkan på 

attityden till förvärv. Därefter återges empiriska data som insamlats i och med intervjutillfällen 

med sex fastighetsbolag i Örebro. Analysen sker löpande under respektive avsnitt. 

  

4.1 Bakgrund fastighetsmarknaden: Intervju med Lars Pontén   

Lars Pontén arbetar i Handelsbanken som fastighetsvärderare. Om en kund vill förvärva ett 

objekt så gör Lars en marknadsmässig bedömning av fastighetens värde för uppskattning av 

säkerheten i samband med belåning av fastigheten. Hans bild av fastighetsmarknaden i Örebro, 

förutsättningar inför finanskrisen och bankernas ökade krav vid utlåning ska komplettera 

intervjuerna med fastighetsföretagen. Detta för tydliggörande av de förutsättningar som kan 

tänkas ha lett till en hypotetisk förändring i fastighetsföretagens attityd till förvärv under 

finanskrisen. Lars besitter kunskap om marknaden som helhet och kan dessutom bidra med 

resonemang som representant för Handelsbanken. 

 

4.1.1 Marknaden i Örebro 

Lars menar att prisnivån för fastigheter är allmänt hög i Örebro och att det delvis beror på “Att 

det finns stora familjeföretag som har funnits i flera generationer. Vill dem ha en fastighet, så 

köper dem den oavsett vad det är för prisnivå som gäller” (Lars). Detta menar han för med sig 

en väldigt låg direktavkastning rent generellt. ”Dessa företag har funnits så länge, har blivit så 

stabila och har låg belåning i förhållande till marknadsvärdet. Det gör att dem kan hålla undan 

företag som kommer utifrån och vill köpa i Örebro” (Lars). Man gör det ointressant för andra 

investerare genom att fastigheterna handlas till så pass höga priser. Jämför man Örebro med 

Västerås till exempel så har vi en helt annan marknad i Västerås. Där finns inte samma typ av 

starka ägarfamiljer, så där händer det bland annat att fastighetsfonder gör förvärv. Lars förklarar 

att eftersom dessa företag har funnits så länge så bidrar det till deras uthållighet om det skulle 

hända någonting oväntat.  
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Vad gäller direktavkastningsnivån så säger Lars att avkastningskraven vid förvärv generellt har 

ökat lite under perioden för finanskrisen. Han menar dock att det har varit få objekt ute till 

försäljning i Örebro. “Det gör att varje gång någonting kommer ut på marknaden så vill 

företagen passa på, och då betalar man det pris som marknaden vill ha. På en marknad med 

större utbud märks förändringar i avkastningskrav tydligare” (Lars). 
 

4.1.2 Skillnader idag relativt 90-talets kris 

Räntebidrag 
Vid tiden för 90-talskrisen så var det många som gick i konkurs eller tvingades låta långivare 

skriva av lån. Detta eftersom man hade en intäktmassa som bestod i månadsavgifter och 

räntebidrag, det visade sig dock att räntebidragen stod för ungefär 60 % av hela intäktsmassan. 

Räntebidragen skulle ursprungligen trappas ned under en period på kanske 15-20 år, sen skulle 

företagen stå på egna ben. Staten skrev istället bort räntebidragen på ganska kort tid varpå 

föreningarna lämnades utan räntebidrag och en ränta på 14 %. Kostnaden för lånen var så stora 

att den inte gick att kompensera med höjning av månadsavgifterna. Därför fick många företag 

problem på den tiden berättar Lars. 

 

Lars pratar även om så kallade hävstångsakrobater som under 90-talet investerade i fastigheter 

med väldigt liten del eget kapital. När priserna sedan började gå ner gick dessa i konkurs och det 

tog då lång tid innan marknaden återhämtade sig. ”Det var många som byggde upp sina 

fastighetsbestånd under krisen på 90-talet, så jag tror att det finns många som känner att det 

finns möjlighet att gå in och köpa under kriser, då andra tvingas sälja” (Lars). 

 

På frågan hur Lars ser på risken att 90-talskrisen skulle återupprepas svarar han att ”Jag tror inte 

den kan det, eftersom det var systemskiftet från hög- till låginflationsekonomin i kombination 

med räntebidragen som gjorde att krisen blev så otroligt stor” (Lars). Lars ser i dagsläget istället 

på risken i att räntenivån är så pass låg och att företag eventuellt bygger upp förväntningar 

gällande fortsatt låga räntenivåer. Om räntan ökar kan det få stora följder för de aktörer som 

förvärvat till låg direktavkastning och märker att kalkylen inte går ihop. I Handelsbanken tror 

man dock inte att någon fastighetsbubbla råder. Lars ser dock eventuell ökad arbetslöshet som en 



 31 

viss riskfaktor såväl som hypotetiska inflationsökningar till följd av ”någon typ av katastrof”. Ett 

scenario där räntan ökar utan att lönerna följer med kan utgöra stor risk för fastighetsbolagen 

menar han. 

  

Bankernas krav nu jämfört med under 90-talet 
Innan 90-talskrisen räknades pantvärden fram för fastigheter som bedömdes utifrån en typ av 

bruksvärdesprincip. Långivarna utgick från pantvärdet när någon skulle investera i en fastighet, 

vilket kunde uppgå till samma belopp i city som för en fastighet utanför. Banken utgick alltså 

från pantvärdet och inte marknadsvärdet vid bedömning av säkerheten i objektet. Av den 

anledningen kunde vissa fastigheter bli obefogat högt belånade. För att få räntebidraget var 

företagen även tvungna att belåna fastigheten. Ägarna hade då en garanterad ränta på cirka 2 %, 

som staten sedan betalade mellanskillnaden på upp till marknadsräntan. En bostadsrättsförening 

kunde då låna 95 % av fastighetens värde. De resterade 5 procenten delades upp i insatser. Detta 

medförde att insatserna var väldigt låga, samtidigt var månadsavgifterna relativt höga eftersom 

räntekostnaderna skulle betalas. Motsvarande förening idag tar upp cirka 30 % av fastigheten i 

lån vilket medför att föreningen inte blir lika räntekänslig, samtidigt som att incitamenten från 

bostadsrättsinnehavarna att bevaka sina intressen ökar. Lars menar att dessa omständigheter 

bidrog till marknadens känslighet under 90-talet och att risken för fallissemang är avsevärt lägre 

idag. 

  

Lars upplever att bristen på kapital var en stor påverkade faktor under perioden för finanskrisen. 

Detta dels eftersom långivarna blivit färre samtidigt som dessa krävde högre riskkompensation. 

Detta resulterade i högre kapitalkostnad och därmed minskad efterfrågan på fastighetsmarknaden. 

Innan marknaden återigen blev likvid så fick banker som Swedbank och SEB statligt skydd om 

någonting skulle hända. Lars upplever att Handelsbanken var speciellt restriktiv under perioden 

då biltillverkare i Sverige började få problem och menar att man blev mer restriktiv i utlåningen, 

både stor- och småskaligt. Detta, menar han, var en bidragande faktor till att kapitaltillgången 

minskade rent generellt. Man tog sig inte i kast med nya kunder i samma utsträckning under 

perioden. Handelsbanken ville istället kunna låna upp pengar åt sina befintliga kunder om någon 

exempelvis ville förvärva. Detta för att undvika att behöva ge befintliga kunder avslag. 
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Lars beskriver att banken inte gjorde någon speciell skillnad på vem som lånade innan 

finanskrisen. Om pantbrev var uttagna så kunde egentligen ”vem som helst” låna eftersom man 

hade säkerhet i fastigheten. Från och med cirka 2007-2008 kunde banken under förutsättningen 

att pantbrev fanns, låna ut pengar till två olika företag till samma pris, utan att ta hänsyn till 

företagens relativa styrka gentemot varandra. Banken började ett par år senare (cirka 2008 – 

2009) betygsätta fastighetsföretag genom ett ratingsystem i femgradig skala. Detta medför i regel 

att det företag som har bäst finansiell ställning får lägre kapitalkostnad relativt den andra aktören.  

 

Banken skiljer mer på kunderna nu påpekar Lars. ”Det blir lite teoretiskt på något sätt, men ändå 

gör banken mer skillnad på kunderna. Så att de som egentligen inte behöver låna någonting får 

låna. Samtidigt får de aktörer som behöver låna inte låna” (Lars). Ratingen baseras dels på 

inbördes faktorer som företagens finansiella ställning men även på belåningsgrad för det enskilda 

objekt företaget har för avsikt att låna upp. Bedömningen är i viss mån subjektiv utifrån 

värderarens erfarenheter men att ”Vi har en modell med en rad nyckeltal som ska se ut på ett 

visst sätt” (Lars). Han menar att anledningen till att man infört denna typ av system till viss del 

grundas i införandet av Baselreglerna, som nu ställer hårdare krav på bankerna. 
  

4.2 Intervjuer fastighetsbolagen 

Förteckning över respondenterna från fastighetsbolagen finns i metodavsnitt 3.5 och tillhörande 
beskrivning av företagen finns i Bilaga 1. 

 

4.2.1 Syn på finanskrisen 

Mats på Melins fastigheter förklarar sin syn på skillnaden i förutsättningar mellan den senaste 

finanskrisen och krisen i början av 90-talet, såväl som sin syn på en eventuell upprepning av 90-

talskrisen. ”Under det tidiga 90-talet förvärvades fastigheter till negativa kassaflöden. Det var 

istället inflationen som bidrog till att fastigheterna ökade i värde, samtidigt som lånen krympte. 

När marknaden sedan blev pressad och bankerna började kräva kredittagarna på återbetalning 

försattes många aktörer i konkurs” (Mats). Mats menar att den typen av investeringar inte sker 

idag. Trots att fastigheter förvärvas till låga avkastningsnivåer så är dessa kalkyler grundade i att 

aktörerna från och med första året uteslutande ska gå med vinst. Många verksamheter byggde 

under 90-talet på att man lånade pengar tills hyresnivån hade ökat med inflationen och 
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kassaflödet blivit positivt. Denna skillnad bidrar till Melins uppfattning om orimligheten i en 

upprepning av 90-talets djupa kris. 

  

Vad gäller Husherrens förväntningar på finanskrisens påverkan så skiljer Magnus på företagets 

kommersiella- och bostadsfastigheter. Företaget förvaltar även en andel kommersiella fastigheter. 

Magnus anser att risken fanns att kunder skulle tvingas söka mindre lokaler alternativt kräva 

hyresrabatter för att kunna gå runt under finanskrisen. “Detta till skillnad från bostadsfastigheter, 

där vi inte förväntade oss några större förändringar i vakanser” (Magnus). Han menar dock att 

Husherren hade en uppfattning om att utbudet skulle öka under finanskrisen. Detta på grund av 

eventuella konkurser såväl som bankernas hårdare krav. “Vid ett sådant scenario hade vi 

eventuellt varit intresserade av att förvärva spekulativt, men få bolag var tvungna att sälja under 

finanskrisen” (Magnus). Med facit i hand ökade alltså inte utbudet till följd av finanskrisen, utan 

minskade. Magnus berättar att den knappa tillgången på kapital gav upphov till minskad köpkraft 

på marknaden och att efterfrågan på fastigheter då sjönk. ”Husherren och många andra aktörer 

ser väldigt långsiktigt på investeringar och detta kan ligga till grund för att det inte skedde några 

större förändringar i utbudet här i Örebro” (Magnus). 

   

Diana beskriver fastigheter som generellt tacksamma investeringsobjekt. “Inkomsten sinar aldrig 

för oss, oavsett konjunktur” (Diana). Behrn fastighetsförvaltning har trots ett varierat 

fastighetsbestånd valt att avstå investeringar i rena affärslokaler. Detta på grund av den relativa 

risk kommersiella fastigheter medför gentemot bostadsfastigheter. Affärsidén är istället att äga 

och förvalta centrala och attraktiva fastigheter i Örebro. ”Bostadsfastigheter är väldigt säkra i 

Örebro eftersom det råder bostadsbrist, 2009-2010 var dock tuffa år med höga 

kapitalkostnader” (Diana). Då menar Diana att det är enklare att förhandla med bankerna nu 

jämfört med under perioden för finanskrisen. 

  

Cathrine på Hermanssons menar att hyresfastigheter är väldigt säkra och står sig bra mot 

konjunktursvängningar. Hon anser dock att fastighetsbolagen bör vara försiktiga vad gäller 

investeringar med för låga marginaler. “Mycket handlar om att vara försiktig med lån just med 

tanke på räntor och konjunkturer samt hårdare krav från bankerna” (Cathrine). 
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Respondenternas syn på finanskrisen under dess tidiga stadie är viktigt för oss för att kunna 

uppskatta de förväntningar fastighetsbolagen haft på krisens eventuella omfattning. Vissa av 

fastighetsbolagen såväl som Lars Pontén ger oss sin syn på risken att 90-talets omfattande kris 

skulle upprepa sig. Respondenterna redogör för ett antal skillnader i förutsättningar inför 90-

talets kris gentemot inför finanskrisen. Dessa är överens om att 90-talets omfattande kris berodde 

på några fundamentala skillnader i fastighetsmarknaden. Och att risken för en upprepning därför 

varit liten. Dessa skillnader var främst av räntebidraget, övergången från hög- till 

låginflationspolitik, hög belåningsgrad och faktumet att fastigheter förvärvades till negativa 

kassaflöden. Som det såg ut inför finanskrisen hade fastighetsbolagen inte möjlighet att belåna 

sina bestånd i samma utsträckning som under 90-talet. Även om företagen hade velat göra 

förvärv till negativa kassaflöden hade detta förmodligen inte heller varit möjligt, eftersom 

bankernas krav på säkerhet har ökat sedan 90-talet. Detta innebär att företagens möjlighet att göra 

riskfyllda affärer har reducerats avsevärt jämfört med under 80-talet. Av den anledningen kan 

exempelvis hävstångseffekten (Kaiser & Clayton, 2008) inte i samma utsträckning anses utgöra 

marknadsrisk. Marknadsrisk innefattas av Kaiser & Claytons betarisk och härleds normalt till 

faktorer som hävstång, affärs- & marknadscyklers påverkan på fastigheters aggregerade 

avkastning. 

 

Företagen kan placeras i Arrows (1965) modell “Theory of Riskaversion” (Figur 5.2 

(Bearbetning av Greer & Kolbe)) med utgångspunkt i resonemang kring finanskrisens påverkan i 

kombination med attityden till förvärv. Att flera av företagen valt att avstå från det mer riskfyllda 

alternativet att äga kommersiella fastigheter säger något om den allmänna attityden vad gäller 

lågkonjunkturers generella påverkan. Respondenterna menar att risken vad gäller kommersiella 

fastigheter främst består i eventuella konkurser, vilka ger betydande effekt avkastningsmässigt. 

Att vissa av företagen av den anledningen valt att avstå från kommersiella fastigheter pekar på att 

risken tas i beaktande i företagens strategiska inriktning. Med detta menar vi att företagen 

proaktivt valt att skydda sig mot lågkonjunktur och finanskris genom de faktorer Kaiser & 

Clayton (2008) kallar diversifierbara risker. Det vill säga fastighetsvals-, fastighetstyps- och 

ekonomirisker. Finanskrisen har kanske därför haft mindre effekt vad gäller attityd till förvärv i 

företag som inte äger kommersiella fastigheter.  

 



 35 

Ekonomiska kriser har enligt Reinhart & Rogoff (2009) vanligtvis lång och omfattande påverkan 

på investeringar i fastigheter. Vi ser att förklaringen till eventuell förändring i respondenternas 

attityd till förvärv dock verkar ligga i andra faktorer än att riskattityden skulle ha påverkats av 

finanskrisen. Den generella slutsats vi kan dra utifrån avsnittet ovan är att respondenterna ser 

fastigheter som säkrare nu jämfört med under förutsättningarna som rådde under 90-talet. Det 

verkar även som att företagen nu “prisar in” följderna av eventuella lågkonjunkturer/kriser såväl 

som att möjligheten att göra riskfyllda affärer har reducerats sedan 90-talskrisen. 

 

4.2.2 Investeringsprocessen vid fastighetsförvärv 

Marknadsanalyser vid fastighetsförvärv 

Mats beskriver att Melins Fastighetsförvaltning börjar med att ställa upp en nuvärdeskalkyl som 

första steg i en investeringsprocess. Han berättar att detta sker systematiskt, i princip varje gång 

ett nytt objekt kommer ut på marknaden. ”Man ser då främst till driftnettot som sedan 

diskonteras med vårt avkastningskrav, vilket ger dem en motivering till vilket pris man är att 

göra förvärv” (Mats). 

“Utöver det pris som motiveras av nuvärdeskalkylen, tar vi särskild hänsyn till möjligheten till 

nya strategiska riktningar och närheten till vårt befintliga bestånd. Detta sammanvägs med 

fastighetsspecifika egenskaper ger oss en sammanvägd uppfattning om vilket pris vi kan vara 

villiga att betala” (Mats). Mats berättar vidare att deras senaste förvärv i Kumla är ett bra 

exempel på när man varit villig att frångå avkastningskravet. ”Vi hade länge tyckt att vårt 

bestånd varit för litet som förvaltningsenhet och därför blev det extra intressant när ett så pass 

stort bestånd kom ut på marknaden” (Mats). De var helt enkelt villiga att sänka 

avkastningskravet till förmån för expansion.  

  

De övriga respondenterna resonerar liknande vad gäller områdes- och fastighetsspecifika attribut. 

Det vill säga att man i vissa fall kan tänka sig att frånse minimikravet på direktavkastning. 

Magnus tillägger att Husherren anser att det ofta kan vara gynnsamt att förvärva fastigheter i 

närhet till det befintliga beståndet, med motiveringen att man då kan integrera värmesystem och 

effektivisera fastighetsskötseln. Magnus fortsätter och menar att även fastighetsspecifika faktorer 

kan motivera att man i vissa fall kan frångå kalkylen, exempelvis när man förvärvar ett “äldre, 

charmigt hus”.  



 36 

 

Av de bolag vi valt att studera beskriver alla hur investeringsprocessen och attityden till förvärv 

innefattas av en rad faktorer som sammanvägs och tillsammans skapar en uppfattning om 

investeringsviljan för den specifika fastigheten. Dessa påverkande faktorer beskriver Lind & 

Persson (2011) som marknadsanalyser. Respondenterna delar sedermera upp dessa i enlighet 

med Lind & Perssons: makroekonomiska analyser, ortsanalyser, fastighetsmarknadsanalyser och 

fastighetsspecifika analyser. Mats exemplifierar detta och menar att man ofta väger in huruvida 

förvärvet utgör en strategisk riktning, detta faktum stämmer väl överens med makroekonomiska- 

och fastighetsmarknadsanalyser. Stieg pratar om fastighetens geografiska placering och hur 

denna får stor inverkan för attityden vid förvärv, det vill säga ortsanalys. Magnus nämner att de 

ofta beaktar fastighetens ålder, skick och läge. Och att därmed fastighetsspecifika samt 

ortsspecifika egenskaper kan motivera ett förvärv som underskrider det förutbestämda 

avkastningskravet. 

 

Sammanvägning av dessa komponenter beskriver Persson (2010) som värdepåverkande faktorer. 

Dessa visar på att incitamenten att göra förvärv inte alltid är strikt ekonomiska, och däribland de 

faktorer respondenterna redogjorde för ovan. 

 

Marknadsanalyserna har i sig inte förändrats avsevärt till följd av finanskrisen, med utgångspunkt 

i empirin. Skillnaden som förekommer i marknadsanalysen är att konjunkturen påverkar 

räntenivån i kalkylen. En annan skillnad i några av företagen är att avkastningskravet skiljer sig 

mellan orter som exempelvis Kumla och Örebro. Detta anger respondenterna beror på den 

förväntade värdeutvecklingen i respektive ort. Eventuellt påverkar finanskrisen dessa orter i olika 

grad avkastningsmässigt. Även om parametrar gäller läge, befolkningstillväxt, hyresnivåer och 

vakanser kanske spelar större roll än finanskrisens inverkan vid ortsanalys (Lind & Persson, 

2011). Begränsad kapitaltillgång skulle i teorin dock leda till minskad efterfrågan i större 

utsträckning på orter med sämre förutsättningar vad gäller exempelvis befolkningstillväxt, vilket 

riskerar att bidra till fastigheternas ilikviditet. Fastigheternas ilikviditet kan utgöra en stor risk för 

fastighetsägaren under perioder av prisnedgång (Kaiser & Clayton, 2008). Riskfaktorn härleds 

till ovetskapen om investeringens totalavkastning om den måste avyttras i förtid.  
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4.2.3 Investeringskalkyl 

Alla tillfrågade företag använder sig av någon form av nuvärdeskalkyl. Komponenterna för vad 

som ska innefattas i denna kalkyl skiljer sig marginellt bland företagen. Generellt sett diskonteras 

driftsnettot med den kalkylränta man är villig att investera till. Driftsnettot och kalkylräntan 

(avkastningskravet) blir således centrala när företagen fastställer det pris man är villig att betala 

för potentiella objekt. 

 

I kalkylen som Magnus på Husherren Fastigheter använder sig av räknas inkomster, 

driftskostnader och kostnader för exempelvis stambyten. Dessa data används sedan för beräkning 

av ett driftsnetto.  

   

Mats på Melins fastighetsförvaltning sammanfattar och menar att aktörerna ofta kommer fram till 

snarlik prisbild. Detta eftersom kalkylerna baseras på liknande driftsnetto beroende på 

uppskattade renoverings- och förvaltningskostnader. Vem som sedan blir köpare bygger ofta mer 

på strategisk inriktning menar Mats. 

  

Någon typ av kassaflödesmodell används av samtliga av de tillfrågade företagen vid beräkning 

av investeringars lönsamhet. Det som dock kan skilja bolagen emellan är den indata som används 

i modellen för komponenterna driftsnetto och diskonteringsränta. Detta gör att objekt värderas 

olika i termer av nuvärde exempelvis beroende på vilka kostnader som omfattas i kalkylen. 

Faktumet att olika delar i driftsnettot räknas med i kalkylen pekar på att avkastningskraven 

eventuellt skiljer sig företag emellan, beroende på hur mycket man avsatt för exempelvis drift 

och underhåll i kalkylen. Detta bidrar till att företagens uttalanden om avkastningskrav i sig ger 

oss inte någon relevant information. Det är snarare resonemang gällande hur konsekvent 

företagen använder sig av uttalade avkastningskrav vid förvärv, huruvida man anser att det skett 

en inbördes förändring under perioden för finanskrisen och vad denna eventuella förändring 

berott på. 
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4.2.4 Avkastningskrav 

Mats på Melins fastighetsförvaltning berättar att företagets interna avkastningskrav vid förvärv 

skiljer sig beroende på vilken ort de förvärvar fastigheter i. Följande avkastningskrav används: 

Örebro 5 %, Kumla 8 %, Nora och Hallsberg 10 %. Diskrepansen i direktavkastningskrav mellan 

orterna går att härleda till den värdeökning företaget räknar med i respektive ort. “På vissa orter 

till och med kan vara svårt att sälja dagen vi bestämmer oss för det” (Mats).    

De övriga fastighetsbolagen har interna avkastningskrav på snarlika nivåer. Både Stieg på 

Ekströms Bygg och Oskar på Asplunds berättar att företagen har uttalade avkastningskrav på 5 

%.  

 

Magnus på Husherren berättar att de har ett något lägre avkastningskrav men hänvisar åter till 

strategiska- och fastighetsspecifika variabler vid förvärv. Han fortsätter med att berätta om de 

senaste fastigheterna som varit ute till försäljning: “Dessa har legat ute på marknaden till en 

angiven direktavkastning på mellan 4 - 4,5 % “ (Magnus). Magnus menar dock att driftsnettot i 

dessa kalkyler omfattats av löpande kostnader, men absolut inga större reparationer eller dylikt, 

varför egentlig avkastningsnivån är lägre än den angivna. “Till dessa avkastningsnivåer har vi 

en alternativ intäkt som utgörs av att bygga nytt” (Magnus). Avkastningen för nybyggnation 

brukar för Husherren ligga på runt 5-6 %. Hyresnivån för nybyggnationer sätts med utgångspunkt 

i bruksvärdesprincipen, i relation till ÖBO:s nivåer. Nybyggnationer präglas därför generellt av 

en högre hyresintäkt jämfört med den för befintliga fastigheter. 

  

Asplunds har som tidigare nämnt ett uttalat ett direktavkastningskrav på 5 % i Örebro. Oskar 

säger att detta inte har förändrats under perioden för finanskrisen. Vidare berättar han att det inte 

har funnits möjlighet att köpa bostadsfastigheter till en direktavkastning på 5 % i Örebro. Han 

menar att detta är anledningen till att Asplunds inte förvärvat i någon större utsträckning under de 

senaste åren utan hellre byggt nytt.   

 

Chaney & Hoseli (2010) menar att riskpremien, som är en del av avkastningskravet (se 

Kassaflödesmodellen i avsnitt 2.3) eventuellt korrelerar med de ekonomiska förutsättningar som 

råder vid investeringstillfället. Merparten av respondenterna anger uttalade direktavkastningskrav 

vid förvärv av fastigheter, och att dessa inte har varierat i någon större utsträckning under 
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perioden för finanskrisen. Direktavkastningskravet säger oss dock inte hela sanningen om 

företagens krav på överavkastning (riskpremien). Eftersom direktavkastning anges exklusive 

kapitalkostnad, så betyder det att riskpremien varierar i någon utsträckning beroende på när 

företagen valt att göra förvärv (det vill säga beroende på kapitalkostnaden). Huruvida kravet på 

överavkastning (justerat för kapitalkostnad) har ökat eller minskat till följd av finanskrisen är 

därför svårt att avgöra. Den sammantagna bedömningen är dock, med utgångspunkt i empirin, att 

kravet inte har förändrats. Detta beror eventuellt på att finanskrisen inte utgjort någon ökad risk 

och att företagen av den anledningen inte kräver högre avkastning utöver riskfri ränta.  

 

Med utgångspunkt i Arrows (1965) och Greer & Kolbe (2009) får vi anta att respondenterna 

söker avkastning i förhållande till den risk investeringarna utgör (Risk neutral enligt figur 5.4). 

Hur förklaras då den ökning som skedde i direktavkastningsnivån (inte att förväxla med 

riskpremien) på aggregerad nivå? Förändringen kan som tidigare nämnt bero på andra orsaker än 

företagens förändrade riskattityd. En förändring i företagens generella attityd till förvärv kan 

exempelvis bero på ökade kapitalkostnader med utgångspunkt i intervjun med Lars Pontén. En 

eventuell ökning i avkastningskrav kan inte förklaras med utgångspunkt i utbud och efterfrågan 

(Pindyck & Rubinfeld, 2013) eftersom utbudet minskade avsevärt under perioden. En del av 

respondenterna anger att direktavkastningsnivån för objekt till försäljning anses för låg, och att 

man därför valt att avstå från förvärv. Att i studien omfatta företag som resonerat annorlunda och 

därmed förvärvat till lägre direktavkastning skulle kanske resultera i annorlunda resonemang vad 

gäller förändring i riskattityd till följd av finanskrisen. De aktörer som haft möjlighet att förvärva 

till låg direktavkastning utgörs dock troligtvis av starka aktörer som har möjlighet att förvärva av 

andra än strikt ekonomiska orsaker. Detta kan exempelvis ske med utgångspunkt i tidigare 

nämnda faktorer: strategisk inriktning eller känslomässiga skäl. Det finns dock inget som talar för 

att företag systematiskt skulle ha möjlighet att förvärva till obefogat låg direktavkastning, utan 

detta sker snarare sporadiskt. 

 

Ingen av respondenterna upplever att man ökat kravet på direktavkastning vid förvärv till följd av 

finanskrisen. Det skedde heller ingen förändring i direktavkastningskrav vid utvärdering av 

potentiella objekt. Direktavkastningskravet har dock varierat i vissa av bolagen om än marginellt. 

Detta verkar ha berott på faktorer som strategi, område eller fastighetens egenskaper snarare än 
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förändring i riskattityd. Respondenterna anger även ökade kapitalkostnader som en bidragande 

orsak till att avkastningskraven skulle ha varit högre under finanskrisen. Hur ökade 

kapitalkostnader har påverkat företagens attityd till förvärv behandlas vidare i ett senare avsnitt.  

  

4.2.5 Marknaden i Örebro. 

Mats på Melins fastighetsförvaltning berättar att marknaden i Örebro visserligen präglas av 

starka aktörer, men poängterar att de flesta bolag trots allt är belånade. Han håller inte med om att 

fastigheter i Örebro skulle förvärvas till obefogat låga avkastningskrav. Han tror istället att 

utbudet möter efterfrågan: “Vi har sett ett tydligt stopp vid prisnivåer som inte kan motiveras i en 

direktavkastningskalkyl” (Mats). 
  

Cathrine berättar att fastigheter i Örebro i dagsläget ligger högt kostnadsmässigt och att det ofta 

behövs ett befintligt fastighetsbestånd som bär upp kostnaden för ett förvärv. När objekt kommer 

ut på marknaden är det ofta större fastighetsägare som har möjlighet att köpa. 

  

Stieg förklarar att marknaden i Örebro under en tid har stått ganska still: “Detta till följd av att vi 

är ett antal aktörer på marknaden som valt att avstå avyttring” (Stieg). Stieg menar att avyttring 

vore ofördelaktigt för John Ekström Bygg av skattemässiga skäl. “Om vi ser till marknadens 

framtida preferenser så kan vi tydligt se att våra hyresgäster har en högre kravställning och 

lägger gärna till några extra tusenlappar för ett större badrum och kök. Med denna vetskap 

skulle det möjligtvis vara läge att avyttra våra 50-tals fastigheter, som utgör en betydande del av 

beståndet” (Stieg). 
  

Magnus tror att det som ligger till grund för de generellt sett höga priserna i Örebro är att 

marknaden präglas av många stora privata aktörer. Dessa aktörer innehar starka finansiella 

positioner vilket möjliggör förvärv till låg belåningsgrad. Han påpekar även att utbudet varit 

betydligt mindre de senaste åren jämfört med perioden innan finanskrisen. Detta tror han grundar 

sig i att många aktörer valt att avstå avyttring på grund av restriktivare bankutlåning. 

 

Avsnittet marknaden i Örebro syftar till tydliggöra de förhållanden som råder på marknaden i 

Örebro för vidare analys vad gäller eventuell förändring i attityd till förvärv. Direktavkastningen 
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(vid förvärv) ökade marginellt under perioden för finanskrisen för att sedan återgå till 

ursprungliga nivåer. Som tidigare nämnt minskade även antalet fastighetstransaktioner under 

perioden för finanskrisen. Detta borde exempelvis bidra till den allmänt höga prisnivån på 

fastigheter i Örebro, med utgångspunkt i utbud/efterfrågan (Pindyck & Rubinfeld, 2013). Den 

allmänt höga prisnivån, i kombination med faktorer som befolkningstillväxt och tillgång till 

byggtomter bidrar till att flera av de tillfrågade företagen har byggt nya fastigheter. Detta 

påverkar i sin tur företagens attityd till förvärv av befintliga fastigheter. Viljan/möjligheten att 

bygga kan inte i sig härledas till finanskrisen, men är viktig att ta upp i sammanhanget då den får 

betydelse för respondenternas attityd till förvärv rent generellt. Respondenternas resonemang vad 

gäller nybyggnation behandlas nedan. 

  

Nybyggnation till förmån för förvärv 

Magnus menar att Husherren i stor utsträckning valt att avstå förvärv av befintliga fastigheter till 

förmån för nybyggnation. Detta är en följd av det allmänt höga prisläget, säger han. Han berättar 

att Husherren valde att ansöka om bygglov år 2009, vilket innebar att all projektering och 

planering i stort hade påbörjades i samband med finanskrisen. Företaget gynnades av att 

tillgången på arbetskraft var hög och materialkostnaden relativt låg. “Detta i kombination med att 

vår kapitaltillgång var relativt god gjorde att vi hade möjlighet att genomföra byggnationen” 

(Magnus). Han menar att hyresnivån för nyproducerade fastigheter motiverar nybyggnation, till 

förmån för förvärv av befintliga fastigheter. Detta eftersom referenshyran är högre för 

nyproducerade fastigheter, och eftersom hyreshöjningar sker procentuellt så ökar hyran 

exponentiellt i relation till den för befintliga fastigheter. Stieg på John Ekström Bygg håller med 

om att det under de senaste åren har varit lönsamt att bygga nytt, istället för att förvärva 

befintliga fastigheter.  

 

Mats berättar att Melins har övervägt avyttring av vissa fastigheter på grund av det höga prisläget 

som råder just nu. Han förklarar att prissättningen på befintliga äldre fastigheter inte kan 

förklaras om man ser till priset för nybyggnation. ”Det skulle egentligen löna sig att sälja äldre 

fastigheter och istället bygga nytt om man ser till de priser man får för äldre fastigheter, trots det 

renoveringsarbete dessa generellt kräver” (Mats). 
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Diana på Behrns menar till skillnad från flera andra respondenter, att alternativkostnaden för 

nybyggnation anses relativt hög på grund av den knappa tillgången på byggtomter. Att förvärva 

befintliga fastigheter verkar därför i större mån löna sig för Behrn än för de andra 

respondenterna. Detta grundar sig eventuellt i Behrns relativa storlek och önskade investerings- 

och byggtakt. Det är även tänkbart att Behrns finansiella ställning, säkerheter i det befintliga 

beståndet och tillgång till eget- och lånat kapital gynnar företaget under perioder av begränsad 

kapitaltillgång och restriktivare bankutlåning. 

 

Respondenternas vilja och möjlighet att bygga nytt istället för att förvärva befintliga fastigheter 

säger något om Örebromarknaden och företagens generella inställning till förvärv. Avsnittet syfte 

är att redogöra för bakgrundsfaktorer såväl som för företagens resonemang vad gäller marknaden. 

Detta för att vidare kunna analysera orsaker till eventuell förändring i företagens attityd till 

förvärv till följd av finanskrisen. 

 

4.2.6 Riskattityd och hantering av risk 

Vad gäller risk berättar Magnus att den möjlighet Husherren har att skydda sig mot ränterisk 

utgörs av att binda räntan. “Vi väljer att studera ränteutvecklingen och binder sedan upp oss om 

vi tror att ränta kommer att stiga” (Magnus). Han menar dock att företaget har utrymme att 

spekulera i ränteförändringar genom att inte binda räntan. Detta på grund av starka kassaflöden 

som i viss mån klarar räntehöjningar. Magnus förklarar att detta är något som har lönat sig under 

de senaste fem åren, då det med facit i hand varit gynnsamt att använda sig av en rörlig ränta. 

  

Stieg på John Ekström Bygg redogör för risken med bankernas mer restriktiva utlåning: när 

företaget förvärvade ett bestånd i Kumla 2013 ändrade banken sitt lånelöfte och sänkte 

belåningsgraden till 65 % i efterhand. Stieg ger exempel på hur han och tre andra aktörer av den 

anledningen bildat bolag ihop i ett befintligt projekt. ”Detta i syfte att kompensera för risken att 

behöva ligga ute med för mycket pengar” (Stieg).  
  

Samtliga respondenter är överens om att risken är större i kommersiella- och blandfastigheter 

jämfört med bostadsfastigheter. Detta på grund av att lågkonjunkturer och finanskriser främst 
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drabbar företag vilket kan leda till uppsägning av kontrakt, hyresrabatter eller i värsta fall 

konkurser. 

  

Stieg menar att räntorna alltid kommer att röra på sig, ”Men bara vi får med oss hyrorna är vi 

nöjda. Det är klart finanskrisen har påverkat företagets värde i och med att priserna på 

fastigheter har legat still. Men eftersom jag inte säljer någonting så har jag svårt att veta” 

(Stieg). 

 

Stieg nämner dock ett fall där banken dragit tillbaka ett lånelöfte med kort varsel och valt att 

sänka belåningsgraden för ett nyligen förvärvat bestånd. Detta menar han resulterade i 

komplikationer för företaget. Huruvida bankens agerande berodde på andra faktorer än 

finanskrisen är oklart. Stieg håller dock med om utvecklingen mot mer restriktiv bankutlåning till 

följd av finanskrisen. Kaiser & Clayton (2008) anger “Enterprise risk” som en typ av 

diversifierbar risk. För att neutralisera risken av en upprepning av ovan nämnda situation berättar 

Stieg att han och två andra har bildat bolag ihop. Finansieringen av detta projekt sker alltså med 

två andra aktörer i syfte att reducera exponeringen mot kreditrisk.  

 

Ränteswapar 
Vad gäller skydd mot fluktuation i räntenivån förklarar Mats att de använder sig av ränteswapar i 

försök att reducera exponeringen mot ränterisk. “Fördelen med detta är att vi har möjlighet att 

när som helst förändra våra lånevillkor” (Mats). Detta möjliggör nya strategiska riktningar trots 

långa löptider på lån såväl som att det skapar möjligheter att få en så låg genomsnittlig ränta som 

möjligt. 

   

Stieg redogör för den policy de tidigare hade i bolaget, som grundade sig i att de skulle binda 

räntorna när de var under 10 %. “Vi kan nu se hur olönsam denna strategi varit i längden, till 

följd av marknadens volatilitet” (Stieg). Stieg fortsätter med att redogöra för deras inställning till 

ränteswapar och uppger att de inte använder sig av några derivat. Även Cathrine på Hermanssons 

fastigheter berättar de inte använder sig av ränteswapar.  
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Diana berättar att Behrn arbetar med derivat i form av ränteswapar. Bolaget har en anställd som 

arbetar med denna typ av finansiella instrument dagligen. Behrns totala fastighetsbestånd är 

relativt sett lågt belånat. Beståndet värderas dock till 2 miljarder varför bolagets räntekostnader 

utgör stor del av företagets totala kostnadsmassa. Diana påpekar att det var oroligt under 

perioden 2009-2010. “Då kunde räntan slå på flera procentenheter över ett kvartal” (Diana). 

Det gick väldigt fort menar hon och att incitamenten att göra bra swapaffärer ökar under sådana 

omständigheter. 

  

4.2.7 Påverkande faktorer 

Cathrine berättar att Hermanssons inte berörts av finanskrisen i någon större utsträckning utan att 

fastigheterna över denna tidsperiod genererat stabila inkomster, och att värdet för beståndet i 

princip varit konstant. 

 

Mats berättar att tillgången på kapital var begränsad under perioden för finanskrisen. Detta 

resulterade i att färre aktörer haft kapacitet att förvärva. Han menar att detta i sin tur ledde till att 

många aktörer valde att avvakta med avyttring av fastigheter. Vidare menar Mats att det under 

senare år skett en återtillväxt på fastighetsmarknaden som resulterat i fler objekt ute till 

försäljning, såväl som ett större antal spekulanter. ”Detta skulle i sin tur göra det mer lönsamt att 

sälja idag eftersom det görs förvärv till nästan obefogat låg direktavkastning” (Mats). Att avyttra 

fastigheter i dagsläget är därför en strategisk riktning Melins Fastighetsförvaltning diskuterat. 

Bolagets egna direktavkastningskrav har varit oförändrat under perioden.  

Vidare berättar Mats att han upplever att bankerna fokuserat mer på bolagets finansiella ställning 

och nyckeltal under och efter finanskrisen. Innan krisen upplevde de inte att bankerna studerade 

företaget i sig utan lade istället mer fokus på investeringsobjektet. Då räckte fastigheten i sig som 

säkerhet. “Idag kan vi se att bankerna tittar på bolaget i kombination med fastighetens 

egenskaper vid beslut om utlåning” (Mats). På grund av bankernas ovilja/oförmåga att ge ut 

krediter under perioden berättar Mats att Melins “höll hårt i sin kassa” under finanskrisen. 

Eftersom det upplevdes svårt att få nya lån ville man inte göra sig av med befintliga krediter. Av 

samma anledning försökte man undvika alla typer av amorteringar. Istället för att amortera ökade 

företaget sina likvida medel för att kunna göra förvärv om tillfälle gavs. 
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Stieg på John Ekström Bygg bekräftar Mats uppfattning om att perioden präglats av en mer 

restriktiv bankutlåning. Han upplever även bankutlåningen som mer restriktiv än idag: “Det såg 

vi tydligt när vi förvärvade fastighetsbeståndet i Kumla förra året” (Stieg). Vi hänvisar till 

avsnittet ovan där Stieg berättar om att banken ändrade sitt lånelöfte och sänkte belåningsgraden 

till 65 % i efterhand. Motiveringen var då att invånarantalet i Kumla var för lågt. Stieg tror att 

företaget hade gjort ett större antal fastighetsaffärer om bankutlåningen inte hade varit så 

restriktiv. 

 

Diana menar att Amorteringskraven från bankerna har ökat till följd av finanskrisen. Hon menar 

att det nu är svårare att få nya krediter. ”Känslan är att bankerna är tuffare och noggrannare i 

den interna kontrollen” (Diana). Även Magnus på Husherren upplevde att bankutlåningen blev 

mer restriktiv under perioden för finanskrisen. “Tillgången på kapital blev avsevärt sämre, detta 

framförallt till följd av en mer restriktiv utlåningspolicy. Bankerna fick ransonera och detta trots 

investeringsobjekt med hög säkerhet och hög avkastning” (Magnus). Som nämnt tidigare berättar 

merparten av respondenterna även om ökade kapitalkostnader under perioden. 

 

Stieg menar att John Ekström Bygg hade gjort fler förvärv under perioden om inte 

kapitaltillgången hade varit begränsad. Även andra respondenter har liknande meningar. Detta 

pekar på finanskrisens marginella effekt vad gäller förändring i respondenternas riskattityd. Det 

verkar snarare som att respondenterna förberett sig på att eventuellt kunna göra förvärv till rimlig 

avkastning. När det kommer till respondenterna från fastighetsföretagen kan därför teori om 

riskattityd anses otillämpbar i sammanhanget. Tillämpbarheten i teori om avkastning i 

förhållande till risk (Arrow, 1965; Greer & Kolbe, 2009; Kerris & Langbroek, 2009) bygger på 

företagens förväntningar på konsekvenserna av en eventuell kris. Som nämnt tidigare råder 

konsensus bland respondenterna när det kommer till finanskrisens förväntade omfattning för 

bostadsfastigheter som tillgångsslag. Den typen av riskteori som däremot blir relevant i studien är 

bland annat Kaiser & Claytons (2008) diversifierbara riskfaktorer, som företagen enligt tidigare 

stycken proaktivt skyddar sig mot genom diversifiering. Det vill säga i och med fastighetstyp, 

fastighetsval och kapitalstruktur med fler. I förlängningen verkar det dock som att riskattityd har 

spelat sin roll när det kommer till finanskrisens påverkan, men då vad gäller företagens möjlighet 
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att få krediter till potentiella förvärv. Detta grundar sig dock i bankernas förändrade 

vilja/möjlighet att göra riskfyllda affärer till följd av finanskrisen.  

 

Nuvärdet av en investering varierar enligt Skolnik (1993) ett antal “inputs” det vill säga: 

variationer i hyresnivåer, diskonteringsräntan och ‘exit yields’ (försäljningspris). Senare 

forskning har dock belyst resultatet av nuvärdesberäkningens känslighet för variationer i 

modellens nyckelkomponenter (Taylor & Rubin, 2002; Wheaton et al., 2001; Hendershott & 

Hendershott, 2002). Hutchinson & Nanthakumaran (2000) belyser speciellt variablerna “passing 

rents, rental growth rate, holding period, exit yield and discount rate” som de med störst inverkan 

på nuvärdet i beräkningen. Finanskrisen har i de tillfrågade företagen inte haft den effekt på 

nyckelkomponenterna som en hypotetisk förändring i riskattityd hade medfört. Anledningen till 

det grundas eventuellt i den stabilitet som idag råder på fastighetsmarknaden (som hänvisas till i 

avsnittet 4.2.1) En förändring i nuvärdet av enskilda fastigheter hade kanske i dagens läge inte 

utgjort någon katastrof för de tillfrågade företagen, varför problemet nu begränsas till sin 

teoretiska kontext. Hade förutsättningarna varit annorlunda hade aktörer dock eventuellt tvingats 

till avyttringar med efterföljande dominoeffekt. 

 

Det som istället talar för bostadsfastigheters stabilitet vid lågkonjunktur och finanskris, som även 

stämmer in på våra respondenters utsagor, är teorier om tillgångsslagets reducerade risk. Chaney 

och Hoeslis (2010) studie “The interest rate sensitivity of real estate” tar upp fastigheters “self-

hedge” mot fluktuation i räntenivån. Att konstanta kassaflöden i kombination med hyresnivåns 

tendens att “följa med” vid ränteförändringar gör att fastigheter skyddas mot fluktuation i 

räntenivån (relativt andra tillgångar). Chaney & Hoeslis slutsats bygger på vad Brown (2000) 

säger gällande ränterisk. Det vill säga att volatiliteten i pris för en specifik fastighet och dess 

löptid är nära sammankopplad. Ett faktum som kan tyckas trivialt i sammanhanget är att detta för 

med sig att tillgångar med hög direktavkastning är mindre räntekänsliga än tillgångar med låg 

direktavkastning. Poängen är att bostadsfastigheter har konstanta kassaflöden, som inte påverkas 

i någon större utsträckning under lågkonjunktur/finanskris. Detta bidrar till stabilitet och även till 

att attityden till förvärv inte skulle ha förändrats under finanskrisen. Även detta är en trivial 

slutsats, som vi varit väl medveten om innan studien utfördes. Att döma av den minskning i 

utbud som skedde under perioden för finanskrisen så har frågan hela tiden varit om inte 
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finanskrisen, trots tillgångsslagets stabilitet, bidragit till förändring i företagens attityd till 

förvärv. En förändring i riskattityd går med utgångspunkt i respondenternas utsagor att utesluta 

vad gäller företagens villighet att förvärva. Den marginella förändring som skett i riskattityd har 

som mest haft påverkan på ägarförhållanden (Stieg avsnitt 4.2.6). En av respondenterna anger att 

man ökat likviditeten under perioden, men inte på grund av förändrad riskattityd utan snarare för 

att kunna göra förvärv under en period av begränsad kapitaltillgång. Förändring i riskattityd går 

alltså att utesluta som påverkande faktor vad gäller respondenternas attityd till förvärv. En faktor 

som istället blivit central är kapitaltillgången under perioden.  
 

Respondenterna är överens om att kapitaltillgången varit begränsad under åren för finanskrisen 

såväl som att kapitalkostnaden ökade. Vad gäller orsaken till detta talar respondenterna främst 

om bankernas mer restriktiva utlåning. Lars Pontén på Handelsbanken menar att kapitaltillgången 

var begränsad även för bankerna och att deras kostnader för inlåning ökade. Han berättar även 

om hur Handelsbanken infört ratingsystem under finanskrisen som används vid utlåning. Hur 

ratingsystemet är uppbyggt finns angivet i avsnitt 4.1.2. Kortfattat så beror utlåning och kostnad 

för kapital bland annat på företagens finansiella nyckeltal i ratingsystemet. Detta kan eventuellt 

ha gynnat stabila företag med stora bestånd. Hur omfattande utveckling av liknande system varit, 

eller i vilken utsträckning det införts av andra banker har vi ingen uppfattning om. Därför kan vi 

inte dra några slutsatser kring hur systemet har påverkat företagens möjlighet- och/eller attityd 

till förvärv. Vi kan heller inte med säkerhet säga att systemet införts till följd av finanskrisen, 

även om incitamenten att införa detta ökat vid begränsad kapitaltillgång. Förutsatt att 

utvecklingen bidragit till ökad diskrepans i kapitalkostnad företagen emellan och att denna kan 

kopplas till finanskrisen har företagens relativa möjlighet till förvärv förändrats. Bedömningen är 

att de större av de tillfrågade företagen varit mer villiga att förvärva fastigheter under perioden 

för finanskrisen. Ett faktum som snarare härleds till de större företagens finansiella ställning än 

relativa kapitalkostnader. Ökad diskrepans i kapitalkostnad företagen emellan bidrar dock till att 

vissa inte har möjlighet att ta sig lika långt i eventuella budgivningar. 

 

Att vissa företag undvek amorteringar under perioden är intressant i sammanhanget. Inte minst 

med tanke på Melins uttalande om att man velat bygga upp en buffert för att eventuellt kunna 

förvärva objekt. Detta pekar på att företaget eventuellt såg en möjlighet i att objekt skulle komma 
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att säljas till rimliga prisnivåer. Att detta sedan inte skedde beror troligtvis på finanskrisens 

omfattning. Det var få, om några, som tvingades att avyttra fastigheter under perioden. Istället 

verkar det som att kapitalbristen gav upphov till en uppfattning om minskad efterfrågan. Därmed 

minskade även antalet objekt till försäljning. Att utbudet minskade under perioden för 

finanskrisen kan därför delvis ha sin förklaring teori om utbud och efterfrågan (Pindyck & 

Rubinfeld, 2013) där kapitalbristen gav upphov till minskad efterfrågan. 

  

Vissa av respondenterna upplever att det nu vore ett bra tillfälle att avyttra fastigheter, på grund 

av historiskt höga priser. Man menar även att det har kommit ut fler objekt på marknaden nu än 

på flera år. Huruvida detta kan ses som en motreaktion på det begränsade utbudet under 

finanskrisen kan vi dock inte uttala oss om. Detta skulle i sådant fall eventuellt innebära att viljan 

att förvärva ökat till följd av att marknaden nu “andas” igen. 
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4. Slutsats 

Respondenternas inställning till- eller vilja att förvärva fastigheter inte har påverkats av 

finanskrisen i sig. Det minskade antal fastighetstransaktioner som skedde under perioden kan inte 

härledas till förändring i företagens riskattityd. Det råder konsensus bland respondenterna vad 

gäller bostadsfastigheternas stabilitet under lågkonjunktur och finanskris. Det som snarare verkar 

ha förändrats är företagens möjlighet att göra förvärv under perioden. Den begränsade 

kapitaltillgången under perioden medförde ökade kapitalkostnader och svårighet att få krediter. 

Detta ledde till respondenternas uppfattning om köpsidans reducerade kapacitet och minskade 

efterfrågan. Det resulterade i sin tur i säljsidans ovilja att avyttra. Mycket talar för att antalet 

fastighetstransaktioner hade legat på samma nivå som tidigare om inte tillgången på kapital varit 

begränsad. Den förändring som skett i respondenternas riskattityd kan till viss del härledas till 

bankernas ökade krav, men har inte haft effekt på attityden till förvärv. 

En del av respondenterna såg möjligheten i att eventuellt kunna göra förvärv till rimliga 

prisnivåer under krisen. Andra företag verkar ha gynnats i och med tillgång på arbetskraft och 

låga materialkostnader. Att direktavkastningskravet ökade marginellt under finanskrisen verkar 

till stor del bero på ökade kapitalkostnader, vilket pekar på att kravet på överavkastning (utöver 

riskfri ränta) inte har förändrats under perioden.  

Studien har redogjort för anledningar till det minskade antal fastighetstransaktioner och ökning i 

direktavkastningskrav som skedde i Örebro under perioden för finanskrisen. Den har behandlat i 

vilken utsträckning ovan nämna händelseförlopp kan bero på respondenternas förändrade attityd 

till förvärv såväl som hur riskattityden förändrats. Den bidrar även till en uppfattning om 

fastighetsmarknaden i Örebro som helhet. 
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5. Förslag till vidare forskning 

Resultatet av studien bidrar med information om hur marknaden påverkas under perioder av 

knapp kapitaltillgång och ökad kapitalkostnad samt hur detta hänger ihop med det minskade antal 

fastighetstransaktioner som skedde under perioden för finanskrisen. Det kan vara av vikt för 

aktörer som vill ta sig in på örebromarknaden att vara medveten om hur fastigheternas likviditet 

påverkas under ovan nämnda förutsättningar. Örebromarknaden är med fog inte unik vad gäller 

finanskrisens påverkan på tillgångarnas likviditet men ett förslag till vidare forskning vore att 

utföra en liknande studie på en marknad där befolkningstillväxten är mindre eller tillgången till 

byggtomter är knapp, för att utröna likheter/skillnader. Detta eftersom möjligheten att bygga till 

förmån för förvärv påverkat respondenternas attityd till förvärv av befintliga fastigheter. Vår 

studie bidrar även till förståelse för hur fastighetsbolagens inbördes riskattityd påverkades under 

finanskrisen och hur de sett på risken att en djupare kris skulle upprepa sig. Resultatet pekar på 

att riskattityden var konstant eller ändrades marginellt under perioden. Kanske betyder det att 

företagen inte exponeras mot risk på samma sätt som inför 90-talskrisen. Studien pekar också på 

att företagen inte längre har samma möjlighet att ta risk längre. Ett förslag till vidare forskning 

vore därför att undersöka hur riskhanteringen centraliserats i lag och bankväsendet. Information 

om attityd till förvärv bidrar till förståelse för hur priset på fastighetsbeståndet påverkas under 

lågkonjunktur och ger även en antydan om utbud och prisläge när ekonomin sedan vänder.  

En liknande studie på med fokus kommersiella fastigheter skulle kunna utföras då denna studie 

begränsats till bostadsfastigheter. 
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Bilaga 1  

Asplunds fastigheter AB 

Asplunds fastigheter i Örebro AB är ett dotterbolag till Asplunds i Örebro AB samt ingår i en 

koncern. Där moderbolaget Asplunds ägs med lika stora andelar av Melins fastighetsförvaltning 

AB, Byggnadsfirman Lund AB och Fastighetsaktiebolaget Umato (Årsredovisning, 2013).  

Bolaget bedriver fastighetsförvaltning samt genomför för koncernen gemensamma 

förvaltningsuppdrag. Målsättningen för bolaget är att expandera inom Örebroområdet samt att 

bolagets fastighetsförvalning ska fortsätta utvecklas. Bolaget äger och förvaltar ca 700 

lägenheter. parallellt med kommersiella fastigheter. Vid intervjutillfället så intervjuade vi Oskar 

Evertsson, fastighetschef på Asplunds Fastigheter AB.(Årsredovisning, 2013; 

http//www.asplundsfastigheter.se). De senaste åren har inte något förvärv av fastigheter skett, 

förutom förvärv av två bensinmackar för att företaget velat haft tillgång till marken. 

 

Behrns fastighetsförvaltning AB 

Behrns fastighetsförvaltning AB verksamhet är att bedriva fastighetsförvaltning samt äga och 

förvalta fastigheter i centrala Örebro. Dessutom har företaget förvaltningsuppdrag åt andra 

företag. Företaget ämmar att erbjuda en varierad tillgång på lokaler och bostäder i Örebro 

(Årsredovisning, 2012; http; //www.behrn.se). Vid intervjutillfället intervjuades ekonomichefen 

Diana Emerentz. De senaste förvärven sker löpande varje år, och generellt har företaget förvärvat 

2-3 fastigheter per år. 

 

Husherren fastigheter AB 

Husherren fastigheter AB äger och förvaltar fastigheter, bolaget äger och förvaltar ca 600 

lägenheter parallellt med kommersiella fastigheter. Husherren fastigheter AB äger också ett antal 

projektspecifika dotterbolag. Bolaget jobbar långsiktigt och vill fortsätta utveckla verksamheten. 

Vid intervjutillfället så intervjuade vi Magnus Carlsson, chef på Husherren fastigheter 

AB(Årsredovisning, 2013; http://www.husherren.se). De senaste förvärven företaget gjorde 

skedde år 2006 och 2007, därefter har företaget varit med och lagt bud på fastigheter men de har 

inte fallit in i prisbilden. 
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Melins fastighetsförvaltning AB 

Melins fastighetsförvaltning AB äger och förvaltar ca 1 190 fastigheter samt kapitalplaceringar. 

Bolaget bedriver verksamhet i Örebro och orterna i dess omnejd. Melins förvärvar fastigheter i 

princip varje år och fastighetsbeståndet ökar därför successivt. Vid intervjutillfället så intervjuade 

vi Mats Domberg, VD & Robin Öholm, Fastighetschef på Melins fastighetsförvaltning AB 

(Årsredovisning, 2013; http://www.melinsfastigheter.se). Senaste förvärvaren som Melins gjort 

är 2008 då Asplunds fastigheter förvärvades, vilket var en av de största fastighetsaffärerna i hela 

Sverige det året. Utöver det har Melins de senaste åren förvärvat ett fastighetsbestånd i Kumla för 

160 miljoner samt en nybyggnation i Örebro. 

 

John Ekström Bygg AB 

John Ekström Bygg AB bedriver byggnadsrörelse och fastighetsförvaltning i Örebro och orterna i 

dess omnejd. Bolaget förvärvade under 2012 50 % utav aktier i Ekström Proventum Förvaltning 

AB. Vid intervjutillfället så intervjuade vi Stieg Ekström, VD för John Ekström Bygg AB 

(Årsredovisning, 2012).  År 2013 skedde de senaste förvärvet i företaget då förvärv i Kumla 

skedde, utöver detta så förvärvade företaget en mängd fastigheter i Brickebacken år 2010. 

 

Ekström Proventum Fastigheter AB 

Bolaget har sitt säte i Örebro kommun och bolaget förvaltar åt ägarbolaget Ekström Proventum 

förvaltning AB. Bolaget bildades i samband med att Örebrobostäder avyttrades år 2010 och 

förvärvade då fastigheter i Brickenbacken. Vid intervjutillfället så intervjuade vi Stieg Ekström, 

VD för Ekström Proventum Fastigheter AB (Årsredovisning, 2012). 

 

Systrarna Hermanssons fastighetsförvaltning AB 

Systrarna Hermanssons fastighetsförvaltning AB bedriver fastighetsförvaltning i Örebro. Sedan 

systrarna tagit över bolaget så har de fortsatt att öka det egna fastighetsbeståndet. Vid 

intervjutillfället så intervjuade vi Cathrine Hermansson-Kilgård, en ägare av Systrarna 

Hermanssons fastighetsförvaltning AB (Årsredovisning, 2013; http://www.hermanssonfast.se). 

De senaste förvärven företaget gjorde ägde rum år 2011 då tre hyresfastigheter förvärvades, samt 

köpte dem en fastighet år 2006. 
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Bilaga 2 
 

INTERVJUFRÅGOR 

Inledande frågor 

I vilken utsträckning har förvärv gjorts under åren 2004 - 2014? 

 

Investeringsprocess/Kalkylmodeller  

Hur ser beslutsprocessen/investeringsprocessen ut vid fastighetsförvärv? 

 

Hur analyserar ni fastigheten inför en eventuell investering? 

 

I vilken utsträckning används kalkylmodeller vid fastighetsförvärv? 

 

Vilka typer av kalkylmodeller används vid fastighetsförvärv? 

 

Förändrades kalkylräntan vid utvärdering av objekt under finanskrisen jämfört med innan? 

 

Syn på finanskrisen 

Vilka förväntningar hade man på finanskrisens inverkan på fastigheter som tillgångsslag? 

 

Vilka förväntningar hade man på finanskrisens effekter på det egna bolaget? 

 

Hur såg man på risken att fastighetspriserna skulle kunna sjunka? 

 

Attityd till förvärv 

Vilken syn hade man på investeringar i objekt under finanskrisen respektive nu? 

 

Hur förändrades avkastningskravet vid utvärdering av objekt under perioden? 

 

Hur använde man sig av ränteswapar under perioden (om man gjorde det)? 

 

Om man förvärvat under finanskrisen: till vilket avkastningskrav och eller av vilka anledningar? 

 

Om man avyttrat under finanskrisen: av vilka anledningar? 
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Finns det någon typ av investeringar man valt att inte ta sig an under finanskrisen? 

 

Hur såg man på möjligheten att köpa “billigt” under finanskrisen? 

 

Avkastningskrav 

Vilket avkastningskrav har man i de kalkyler som görs? 

 

Är avkastningskravet för investeringar lägre när räntan är låg jämfört med hög? 

 

Har avkastningskravet förändrats under perioden för finanskrisen? 

 

Under vilka förutsättningar har man varit villig att investera i objekt som inte fullt ut kunnat rättfärdigas 

med hjälp av kalkylräntan? 

 

Förändringar i exponering  

Har interna krav på räntetäckningsgrad, soliditet, ränterisk, kapitalbindning och refinansieringsrisk 

förändrats under åren? 

 

Tillgång till kapital 

Hur har möjligheten att belåna fastigheter förändrats till följd av finanskrisen? 

 

Vilken typ av krav ställer bankerna nu som direkt följd av finanskrisen? 

 

Har bankernas krav på exempelvis soliditet förändrats? Har bankernas krav på förväntad avkastning i 

enskilda objekt förändrats vid lån? 

 

Har era villkor som låntagare förändrats under denna period? I sådant fall hur? 

 


