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Sammanfattning  

  

  Titel: Operationell effektivitet som begrepp i fastighetsföretagande 

Författare Andreas Kjellbom 

Joel Rimfors 

Institution Institutionen för Fastigheter och Byggande 

Examensarbete nummer Nr. 74 

Handledare Henry Gonza Muyingo 

Nyckelord Fastigheter, Effektivitet, Operationell Effektivitet, 

Fastighetsadministration 

   

Inom management är uttrycket operationell effektivitet ett vedertaget begrepp. Termen syftar 

till den löpande verksamheten inom ett företag och effektiviteten i dessa processer. Hos de 

börsnoterade fastighetsbolagen idag är detta ett uttryck som inte känns igen. För den 

långsiktigt inriktade investeraren är den löpande verksamhetens effektivitet av intresse vid 

jämförelse av olika bolag. Införandet av begreppet skulle underlätta för branschen, kunna ge 

ökad transparens i informationsflödet så att intressenter kan se på företaget så som dess 

ledning kan. Även för företagen själva att genom enkla medel följa företagets effektivitet i 

den löpande verksamheten så investeringsverksamheten inte tar över. 

 

Syftet med arbetet är att utifrån detta undersöka fastighetsföretagande och nuvarande metod 

att mäta operationell effektivitet. Möjligheten till att utforma en metod för jämförelse av 

operationell effektivitet utifrån en specifik kostnadspost studeras och vi valde posten för 

fastighetsadministration. 

 

Resultatet av intervjuer med några börsnoterade fastighetsbolags kompletterat med 

granskning av deras årsredovisningar visar sammanfattningsvis på ett intresse för begreppet 

operationell effektivitet i branschen. Uttrycket i sig är inte i bruk men däremot konceptet, 

bolagen har dock lite olika syn på vad uttrycket innebär. För att kunna precisera och förankra 

begreppet krävs fortsatta studier inriktade på att samföra de olika synsätten så att det kan bli 

en vedertagen term i branschen.  
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Abstract  

  

  Title: Operational Efficiency as a concept in Real Estate  
Management 
 

Authors Andreas Kjellbom 

Joel Rimfors 

Department Department of Real Estate and Construction Management  

Thesis number Nr. 74 

Supervisor Henry Gonza Muyingo 

Keywords Real Estate, Efficiency, Operational Effectiveness, Property 

Management 

   
Within management the term operational efficiency is in common use. The term refers to 
daily operations within a company and the effectiveness of these processes. In the listed real 
estate companies today, this is an expression that is not recognized. For the long term oriented 
investor operational efficiency is of interest when comparing different companies. The 
introduction of the concept would make it easier for the industry; provide greater transparency 
in the flow of information so that stakeholders can view the company as its board does. For 
the companies themselves the possibility to through simple means be able to follow the 
company's efficiency in current operations as not to let the investing operations not take over. 
 
The purpose of this paper is to investigate the basis of this real estate business and the current 
method of measuring operational efficiency. The possibility of designing a methodology for 
the comparison of operational efficiency based on a specific cost item is studied, and we 
chose the cost item property administration. 
 
The results of interviews with listed property companies and using their corresponding audit 
of financial statements shows an interest in the concept of operational efficiency in the 
industry. The term itself is not in use but the concept, companies have slightly different views 
on what the term means. In order to clarify and establish the concept requires further studies 
focused on the memorandum of understanding the different approaches so that it can become 
an accepted term in the industry. 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
Fastighetsbolag förvaltar betydande kapitalvärden i Sverige och utgör ett 
investeringsalternativ på Stockholmsbörsen1. För den långsiktigt inriktade investeraren är den 
löpande verksamhetens effektivitet av intresse vid jämförelse av olika bolag2. Grunden i 
mätning av effektivitet inom fastighetsföretagande är driftnettot, men det ligger en 
problematik i att olika bedömning görs av vilka kostnadsposter som bör ingå vid beräkning av 
driftnettot3. Fastighetsföretagen anser samtidigt begreppet så pass grundläggande att de inte 
förtydligar sina respektive tolkningar i rapportflödet. Detta omöjliggör en rättvisande analys 
av företagens effektivitet endast utifrån öppen information. Utifrån denna problematik vill vi 
undersöka och belysa om möjlighet finns att utforma ett alternativt sätt att mäta effektivitet i 
den löpande verksamheten. 

1.2 Problemformulering 
Målet med arbetet är att problematisera driftnettot som mått på operationell effektivitet i 
fastighetsföretagande och undersöka möjligheten att utgå från en enskild kostnadspost som 
alternativt jämförelsemått. 

1.3 Syfte 
Arbetet syftar till att: 
 

• Beskriva fastighetsföretagande och nuvarande metod att mäta operationell effektivitet 
i fastighetsföretagande.  

• Undersöka möjligheten att jämföra operationell effektivitet utifrån en specifik 
kostnadspost. 

• Utgöra underlag för fortsatta studier på området. 

1.4 Avgränsningar  
Arbetet fokuserar på ämnet operationell effektivitet i fastighetsbolag, hur det mäts och kan 
mätas. Vi har begränsat oss till att utgå endast från noterade fastighetsbolag då dessa har ett 
utökat informationstvång samt följer ett gemensamt regelverk gällande redovisningen4. I 
redovisningen har vi också valt att endast utgå från koncernredovisningen då många 
fastigheter innehas som egna aktiebolag och information betydande för helheten bara återfinns 
där. Några avgränsningar är därför att vi inte tittar på utvecklingen av företagens totala 
resultat eller aktiekurser.  
 
 

                                                 
1 Leimdörfer. Tapping new sources. 2011. sid. 20 
2 van Ewyk, O "Achieving Operational Effectiveness by Leveraging Knowledge". Journal of Information 
Development, 2003. sid. 1 
3 Lind, H. Direktavkastning och direktavkastningskrav för fastigheter Stockholm, 2004. sid. 7 
4 Thomasson, J. Extern redovisning och finansiell analys. Malmö, 2011. sid. 16 
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1.5 Disposition 
Arbetet är disponerat enligt följande: I kapitel 2 redogörs för den metod och det 
tillvägagångssätt som använts. I kapitel 3 introduceras ett teoretiskt perspektiv på ämnet 
fastighetsföretagande. I kapitel 4 introduceras nyckeltalsanalys för fastighetsförvaltning, 
effektivitet på området och problematiken kring mätmetoderna. Där fastighetsförvaltning 
definieras från post till nyckeltal. I kapitel 5 görs en sammanställning av intervjuer och en 
beskrivning av respondenterna. I kapitel 6 analyserar vi materialet från intervjuerna ställt mot 
information ur deras årsredovisningar. I kapitel 7 redogörs våra slutsatser och ge förslag för 
vidare studier i ämnet. 

1.6 Definitioner 
 

• Driftnetto: Fastighetsintäkter med avdrag för fastighetskostnader. 

• Intjäningskapacitet: Driftnettot (med tillägg för marknadsvärdet för vakanta ytor) för 
en given månad omräknad som om den varit gällande för hela tolv månaderna. 

• Operationell effektivitet: Effektiviteten i den löpande verksamheten, i arbetet avses 
uthyrningsverksamheten i fastighetsföretag. 

• Överskottsgrad: Driftnetto i procent av hyresintäkter. 
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2. METOD 

2.1 Utgångspunkt 
Arbetets utgångspunkt har varit att utifrån gällande regelverk och förutsättningar försöka 
finna ett alternativ till dagens driftnetto som mått för operationell effektivitet i 
fastighetsbranschen. Frågeställningen syftar till att sätta sig in i problemställningen och 
undersöka möjligheten att mäta operationell effektivitet på ett annat mer förenklat sätt. 

2.2 Val av metod och motiv 
Studien är genomförd som en kvalitativ metod för att studera sammanhang, strukturer samt 
förståelse för mätning av operationell effektivitet och hur det kan göras annorlunda. Syftet har 
varit att ge en översikt av problemställningen kring att mäta operationell effektivitet samt att 
ge förståelse för studien. Vidare att ge en bred beskrivning som visar respondenternas 
reaktion och tankar om ämnet. Tyngden ligger i att ge en förståelse för sättet att mäta samt 
undersöka möjligheten att utveckla metoden. 

2.3 Datainsamling 
Som grund till undersökningen har en litteraturgranskning samt en intervjuundersökning 
gjorts, till intervjumaterialet kopplas undersökning av responderande företags senaste 
årsredovisning. Den teoretiska undersökningen utfördes genom att läsa litteratur som har att 
göra med fastighetsförvaltning, nyckeltal, benchmarking m.m. Vi har använt oss av dokument 
och rapporter till stor del då mycket av den tillgängliga informationen är av detta slag. 
Internet har varit en viktig källa när vi utfört vår litteratursökning.  

2.4 Val av respondenter för intervju 
De utvalda respondenterna är börsnoterade fastighetsbolag som har möjlighet möjligheten att 
ställa upp på personlig intervju. Intervjustudien är baserad på ett frågeformulär, vilket bifogats 
till arbetet. Formuläret utformades för att vi konkret skulle kunna ställa samma frågor i 
samma ordning till alla respondenter och på så vis få en mer rättvisande bild. Respondenter 
till studien skall vara personer på positioner där de är väl insatta i det aktuella 
fastighetsbolagets finansiella situation. Inför intervjun förbereds respondenten med ett antal 
frågor på ett så kallat intervjuschema. Schemat innehåller de huvudfrågeställningar som 
önskas diskuteras under intervjun. Tillvägagångssättet under intervjun är reglerat i form av 
utformade frågor. Dock lämnar vi utrymme för respondenten att utveckla svaren och diskutera 
andra frågor samt för oss att utvidga frågorna under intervjuns gång.  
 
Risken med en relativt ostrukturerad intervju kan vara att respondenten väljer att belysa frågor 
som företaget är mer i framkant med och tona ned frågor med motsatt innehåll. Det 
undersökta ämnet är dock i viss mån subjektivt vilket innebär att alla bolag som intervjuats är 
unika på något sätt vilket studien vill belysa. Varje respondent får en beskrivning av hur 
processen kommer att se ut och har getts möjlighet att välja att vara anonym. Respondenten 
får möjlighet att ta del av allt som skrivs om dem innan det publiceras. Detta tillvägagångssätt 
förväntas göra dem säkra på att kunna ge sanningsenlig information 

2.5 Bearbetning av material 
Varje intervju genomförs av oss båda. Bägge för anteckningar och ställer följdfrågor vid 
direkta oklarheter. Efter en intervju sammanställs vad som sagts och vilka slutsatser man 
kunde dra utifrån de förutbestämda huvudfrågeställningarna.  Sammanställningen får den 
aktuella respondenten möjlighet att ta del av och kommentera. Syftet är att säkerställa så att 
informationen är korrekt uppfattad. Respondenten ges sedan även möjlighet att ta del av 
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bearbetat material i empiri och analys för att så mycket som möjligt kunna säkerställa att 
analysen inte innehåller missförstånd om det aktuella företagets situation. Även 
årsredovisningar för de responderande företagen analyseras som komplement till intervjuerna. 
Valet att endast granska intervjuade företags årsredovisningar grundar sig i en uppfattning att 
ett sådant dokument inte lämpar sig för analys okommenterad. Underlagen bearbetas kritiskt 
och jämförs sinsemellan. Målet är att skapa en bra grund för vidare analys av ämnet. Därefter 
sammankopplas teori och intervju för att förhoppningsvis kunna se ett samband. Detta för att 
uppnå ett analytiskt förfarande med både intervjuer och teoretisk material som grund. 

2.4 Reliabilitet och Validitet 
Det material som presenteras från de intervjuer som genomförts är återberättande från vad 
respondenten svarat. Delar av den informationen kan vara av sådan karaktär att den förskönar 
företaget i fråga. Dock säkerställs att informationen är korrekt genom granskning mot 
information ur responderande företags årsredovisning.  

2.5 Hypoteser  
Hypotesen kan betraktas som ett slags preliminärt svar på en fråga eller problemställning, en 
välgrundad gissning eller ett logiskt antagande5.  
 
Vår hypotes grundar sig i ett antagande om dagens driftnetto. Som nämnts tidigare i texten 
finns en problematik kring att använda dagens driftnetto för att jämföra operationell 
effektivitet. Detta problem uppstår vid redovisningen. Dagen regelverk är inte tillräkligt 
detaljerat för att driftnettot skall kunna användas som ett jämförbart nyckeltal. Då syftet med 
arbetet är att undersöka fastighetsföretagens nuvarande metod att mäta operationell 
effektivitet kan detta inte ske med hjälp av driftnettot. Med detta antagande blir en av våra 
hypoteser att driftnettot inte kan användas vid benchmarking mot andra fastighetsföretag. 
 
Då vårt antagande om att driftnetto inte är ett användbart nyckeltal vid benchmarking är ett 
annat syfte att undersöka möjligheten till att mäta operationell effektivitet på ett annat sätt. 
Andra punkten i vårt syfte är att undersöka möjligheten till att mäta operationell effektivitet 
utifrån en specifik kostnadspost. Utifrån detta syfte blir frågeställningen, går det att mäta 
operationell effektivitet utifrån kostnadsposten fastighetsadministration?  
Detta leder oss till att anta följande hypoteser: 
 
Hypotes 1 Varje fastighetsföretag har en metod för att mäta operationell effektivitet. 
 
Hypotes 2 Driftnetto kan inte användas för jämförelse av operationell effektivitet i 
fastighetsföretagande.  
 
Hypotes 3 Utifrån kostnadsposten fastighetsadministration går det att mäta operationell 
effektivitet. 
 

 

 

 

 

                                                 
5 Backman, J. Rapporter och uppsatser. Lund, 2008. Sid. 30 
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3. FASTIGHETSFÖRETAGANDE  

3.1 Operationell effektivitet hos fastighetsföretag 
Porter definierar Operationell effektivitet som: “Operational Effectiveness refers to any 
number of practices that allow an organization to better utilize its inputs by, for example, 
reducing defects in products or developing better products faster”. Ytterst handlar operationell 
effektivitet om att utföra aktiviteter inom en organisation på ett bra sätt6.  
 
Vidare menar han att operationell effektivitet handlar om att utföra snarlika aktiviteter bättre 
än andra, men det förutsätter att tillvägagångssättet för aktiviteten är just snarlikt. Att välja ett 
differentierat utförande av aktiviteten blir istället ett strategiskt ställningstagande7.  
Inom fastighetsföretagande innebär detta att den operationella effektiviteten omfattar de 
verksamheter av löpande karaktär som alla utför. Detta gäller då uthyrningsverksamheten och 
de aktiviteter som utgör en förutsättning för att denna skall fungera. 

3.2 Att skapa värde i fastighetsbolag 
Avkastningen från ett fastighetsbolags verksamhet genereras huvudsakligen på två sätt. Dels 
operativt genom nettointäkter från fastighetsförvaltningen, dels strategiskt genom 
värdeförändringar inom fastighetsbeståndet. 
 
Fastighetsförvaltning är ett begrepp som infattar de tekniska, juridiska och ekonomiska 
delarna som utförs under en byggnads livstid. Någon allmän erkänd definition av begreppet 
finns inte än så länge och på grund av det finns ett flertal synsätt och utformningar av 
begreppet. Därför kommer vi ge en kort beskrivning av vad fastighetsförvaltning innebär för 
att ge en bättre förståelse för arbetets syfte. 
 
Fastighetsförvaltning är ett samlat begrepp över de tekniska, ekonomiska och administrativa 
åtgärder och tjänster som ett förvaltningsåtagande kräver under en byggnads livstid. 
Förvaltningen brukar i sin tur delas in i operativ förvaltning och strategisk förvaltning. 
Förvaltningens syfte är att skapa effektivt resursutnyttjande vad gäller de administrativa, 
ekonomiska och juridiska delarna i ett fastighetsbolag. En teoretisk definition av 
fastighetsförvaltning är att genom ekonomiskt, juridiskt och tekniskt handhavande skapa 
utrymme med service 8. Denna beskrivning är inte heltäckande och därför heller inte en 
allmänt erkänd definition av begreppet.  

                                                 
6 van Ewyk, O. "Achieving Operational Effectiveness by Leveraging Knowledge", Journal of Information 
Development, 2003. sid. 1 
7 Porter, M. What is strategy? 1996 . sid. 62 
8 Institutet för värdering av fastigheter och Samfundet för fastighetsekonomi. Fastighetsekonomisk analys och 
fastighetsrätt - Fastighetsnomenklatur 10 uppl. Stockholm, 2007. sid. 539 
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Figur 1 Principskiss över fastighetsförvaltning9 

3.2.1 Operativ förvaltning  
Operativ förvaltning innebär beslut om den dagligt löpande tekniska, ekonomiska, och 
administrativa förvaltningen. Det innefattar drift- och underhåll av en byggnads tekniksystem, 
städning, ekonomisk och administrativ förvaltning10. 

3.2.1.1 Teknisk förvaltning 
Teknisk förvaltning innebär precis som det låter, förvaltning av de tekniska delarna i en 
fastighet. Man vill att fastigheten skall fungera så optimalt som möjligt för de boende och 
man vill också att kostnaderna inte skall vara högre än nödvändigt. Den tekniska 
förvaltningen innefattar: 
 
 Löpande drift och underhåll 

 Trädgårdsskötsel 

 Snöröjning 

 Städning 

 Reparationer 

 Tillsyn 

 För att uppnå dessa mål krävs kunskap och strategier för hur den tekniska förvaltningen skall 
genomföras för att uppnå den bästa driftsekonomin, produktionsmiljön och det mest behagliga 
inomhusklimatet. Åtaganden som följer med den tekniska förvaltningen är 
                                                 
9 Mattebo, J. Underhållsplanering av byggnader med kulturskydd. Stockholm, 2007. sid. 9 
10 Brask, P. Fastighetsförvaltning i egen regi eller entreprenad. Stockholm, 2005. sid. 15 
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underhållsplanering, inköp av tjänster och leveranser, upphandling av drift, skötsel och 
underhåll, kundtjänst och felanmälan.   

3.2.1.2 Ekonomisk Förvaltning  
Ekonomisk förvaltning kallas ibland för kameral eller administrativ förvaltning. Den 
administrativa delen avser löpande handläggning med: 
 
 Interna nyttjare 

 Externa kunder 

 Myndigheter 

Till den kamerala förvaltningen räknas: 
 
 Fakturaredovisning 

 Hyresavisering 

 Budget- och bokslutsarbete 

 Försäkringsfrågor 

 

3.2.2 Strategisk förvaltning 
Den strategiska förvaltningen utgår från beslut som traditionellt sett följer med ägarrollen och 
beslut som är verksamhetsrelaterade. Dessa beslut kan vara: 
 Köp och försäljning av fastigheter 

 Avvecklings- respektive utvecklingsfastigheter 

 Vilka fastigheter som skall hyras respektive köpas 

 Ny-, om och tillbyggnad 

 Större uthyrningar 

 Beställarkompetens 

Den strategiska förvaltningen styrs oftast av vad som kallas Asset Manager, 
tillgångsförvaltare som har ett övergripande ansvar för fastighetsinvesteringen. Hos många 
fastighetsägare sköts denna funktion av VD och/eller styrelse. Fastighetsägarens syfte med 
ägandet ligger till grund för den investeringsstrategi som används. Tillgångsförvaltaren tar 
oftast inte själva beslutet men ger fastighetsägaren de strategiska råd han behöver för att ta de 
rätta besluten11.  
 
 Investering 
Investeringar kan delas i tre olika kategorier, nyinvestering, återinvestering och modifikation. 
En investering i allmän bemärkelse innebär ett införskaffande av en tillgång som inte ska 
                                                 
11 Berggren, A & Lindberg, B. Uppdragsförvaltning. Stockholm, 2005. sid. 14 
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förbrukas omedelbart. Enligt Gustafsson innebär detta för fastighetsbranschen ”en 
kapitalplacering som ökar eller vidmakthåller en byggnads värde12. Här åsyftas dels byte eller 
renovering av betydande byggnadsdelar på grund av ålder eller slitage. Men även 
uppgraderingar såväl praktiska, exempelvis energieffektiviseringar, som moderniseringar, 
exempelvis anpassning av planlösningar till tidens ideal. 
 

 
Figur 2 Typer av investeringar13 

3.2.3 Kapitalförvaltning 
Då fastigheter till sin karaktär är dyra, relativt illikvida och heterogena är en aktiv förvaltning 
av tillgångarna av stor vikt för fastighetsbolag14. Kapitalförvaltningen är den funktion i ett 
fastighetsbolag som avser förvaltning och säkrande av finansiella medel för bolagets 
verksamhet. Funktionen behandlar val som hur en investering ska finansieras, till vilka delar 
används eget respektive externt kapital och hantering av påföljande finansiella risker15. 
Externt handlar det om lån och lånegarantier från banker med tillhörande räntehantering samt 
val kring andra kapitalkällor, exempelvis gällande börsintroduktion eller inte16. 

3.2.4 Drift och underhåll 

3.2.4.1 Drift 
Drift definieras enligt Aff på följande sätt: 
”Åtgärder med ett förväntat intervall på mindre än ett år, vilka syftar till att upprätthålla 
funktionen hos ett förvaltningsobjekt” 

                                                 
12 Gustafsson, U. Vad är investering och vad är underhåll? Stockholm, 2005. sid 7 
13 Lind, H & Muyingo Gonza, H. Investment theory and why we do not need the concept of maintenance. 
Stockholm, 2009. sid. 7  
14 Bruzelius, J. Fastighetsderivat. Stockholm, 2003. sid. 13 
15 Lundberg, S. Fastighetsföretagets organisation. Stockholm, 2007. sid. 15 
16 Larsson, P & Lennartsson, C. Kapitalstruktur i svenska fastighetsbolag. Lund, 2008. sid. 34 
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”Drift innefattar mediaförsörjning, tillsyn och skötsel. Den funktion som ska upprätthållas är 
den för tillfället möjliga med hänsyn till slitage och förvaltningsobjektets, inredningens och 
utrustningens ålder och prestationsförmåga”17 
 

 
Figur 3 Fastighetsdriftens uppbyggnad18 
 
Problematiken med drift och underhåll är hur företagen använder sig av dessa. Vissa företag 
använder enbart drift och bortser från underhåll medans vissa använder underhåll och bortser 
från drift.  

3.2.4.2 Underhåll 
Begreppet underhåll definieras enligt Aff: 
”Vid underhåll återställs vanligen funktionen till den ursprungliga nivån. Underhåll omfattar 
arbetsprestation, hjälpmedel och byte av material, vara eller komponent. Enbart byte av 
förbrukningsmaterial som innebär att funktionen återställs till ursprunglig nivå räknas dock 
till drift”19 

                                                 
17 AB Svensk Byggtjänst och författarna, Boken om Aff. Karlshamn, 2007. sid. 31 
18 AB Svensk Byggtjänst och författarna, Boken om Aff. Karlshamn, 2007. sid. 32 
19 AB Svensk Byggtjänst och författarna, Boken om Aff. Karlshamn, 2007. sid. 33 
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Figur 4 Underhåll20 
 
Som synes delas underhåll in i olika underrubriker. Felavhjälpande underhåll och planerat 
underhåll. Det planerade underhållet definieras av Aff som: 
”Underhåll som är planerat till tid, art och omfattning” 
 
Felavhjälpande underhåll definieras som: 
”Underhåll som syftar till att återställa en funktion som oförutsett nått oacceptabel nivå”21. 
 
Därefter delas felavhjälpande underhåll in som akut underhåll och övrigt felavhjälpande. 
Dessa indelningar är översiktliga och det är självklart ganska svårt att i verkligheten tillämpa 
dessa på rätt sätt. Det som anses vara planerat underhåll skulle också kunna av någon annan 
ses som felavhjälpande underhåll. Kort sagt om underhåll präglas begreppet av tre ord: 
skydda, laga och byta22 
 

                                                 
20 AB Svensk Byggtjänst och författarna, Boken om Aff. Karlshamn, 2007. sid. 32 
21 AB Svensk Byggtjänst och författarna, Boken om Aff. Karlshamn, 2007. sid. 34 
22 Gustafsson, U. Vad är investering och vad är underhåll? Stockholm, 2005. sid. 8 
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4. NYCKELTAL 
”En isolerad siffra i sig saknar betydelse, den får sitt informationsvärde först när man 
medvetet eller omedvetet jämför den med någon annan siffra. Ett nyckeltal uttrycker enkelt 
och i en enda siffra en jämförelse mellan två tal” 
CA Westwick 
 
I fastighetsbranschen liksom det privata näringslivet i stort är användandet av jämförelsetal 
viktigt för att utvärdera företagets ställning på marknaden inom olika områden.  
Jämförelsetalen sammanfattar information, visar utveckling och används som ett redskap för 
att mäta effektivitet. Det finns massor av olika jämförelsetal, från finansiella till operativa. 
Strukturen brukar vara densamma, definition av vad som ska mätas, enhet och resursmått.  
Fastighetsrelaterade nyckeltal är inget undantag, de används för att effektivisera beståndet och 
bolaget, både finansiellt och operationellt. De hjälper till att fokusera arbetet till vad som är 
väsentligt så att man kan uppnå de mål som är satta. Detta underlättar för företagsledningen 
och ger en inblick för aktieägarna i företaget.  
 
Huvudfunktionerna med nyckeltal internt för företagen: 
 Löpande uppföljning av pågående verksamhet 

 Alarmfunktion, då man jämför nyckeltalen med andra företag och märker att de skiljer 
sig från snittet. 

 Diagnosfunktion, underlag för upprättande av diagnoser 

 Planering av verksamheten, budget och prognoser 

För att man skall kunna använda sig av dessa nyckeltal på bästa sätt krävs att man 
kontinuerligt uppdaterar dessa och att man sparar gammal statistik. Informationen bör vara 
lättillgänglig så att man snabbt kan jämföra statistiken. Delar som vanligtvis används och som 
är bra att ha med är: hyra, drift och underhåll, total yta, fastighetsvärde, vakans och övriga 
kostnader23. 

4.1 Användning av nyckeltal 
Företagen använder sig av nyckeltal på olika sätt. Styrning och kontroll är de vanligaste 
användningarna och dessa sker på olika nivåer inom förvaltningen. Styrningen delas 
vanligtvis upp på strategisk, taktisk och operativ nivå. 

 
Figur 5 Strategisk, taktisk och operativ styrning24 
                                                 
23Danielsson, M. Ekonomistyrning i fastighetsföretag. Stockholm, 2004. sid. 15 
24Danielsson, M. Ekonomistyrning i fastighetsföretag. Stockholm, 2004. sid. 16 
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4.1.1 Strategisk nivå 
Den strategiska styrningen syftar till långsiktig planering inom företaget. Det man vill uppnå 
med verksamheten inom en viss tidsperiod. Visionen är grunden man strävar mot och den 
strategiska planeringen är planen för att nå visionen. Det som man behandlar är kompetens 
och resurser förvaltningen kräver och vilken satsning som skall göras inför framtiden. För 
dessa beslut som skall tas krävs övergripande nyckeltal som kontinuerligt uppdateras för att 
kunna följa utvecklingen25. 

4.1.2 Taktisk nivå 
Den strategiska nivån ger underlag för den taktiska. Denna nivå handlar om att planera 
verksamheten, så att man kan förverkliga det som kommit till uttryck i den strategiska nivån. 
Nyckeltal som används på den taktiska nivån skall framförallt ge verksamhetsansvarig 
väsentlig information. De nyckeltal som tas fram skall ge information om variationer i 
konjunktur, hur risk förändras i olika situationer, krav på expansion, specifika 
situationsförhållanden etc. 26. 

4.1.3 Operativ nivå 
Den operativa styrningen handlar om hur det löpande arbetet i förtaget skall ske under den 
närmsta perioden. Besluten anpassas till de regler och riktlinjer som angivits på den taktiska 
nivån. De som behandlar de operativa nyckeltalen är de som arbetar med fastigheternas 
intäkter samt kostnader för drift och underhåll, förvaltare, fastighetsskötare m.fl.27. 

4.2 Olika typer av nyckeltal 
Det finns många olika fastighetsrelaterade nyckeltal. Man delar in dessa i fyra olika kategorier 
beroende på de ingående parametrarna. Fysiska nyckeltal, Kostnadsrelaterade nyckeltal, 
Nyckeltal kopplade till kärnverksamheten och Mjuka nyckeltal28.  
 

4.2.1 Fysiska nyckeltal 
Innehållet är fysiska variabler som t.ex. yta, anställd m.m. Dessa parametrar saknar 
kostnadsaspekten. Exempel på dessa kan vara Yta/anställd, Yta/arbetsplats29. 
 

4.2.2 Kostnadsrelaterade nyckeltal 
Dessa nyckeltal belyser någon kostnad vilka relateras till någon fysisk parameter, 
Fastighetskostnader/Fysisk parameter. Exempel på dessa är Hyra/kvm, Drift och 
underhåll/kvm, städkostnad/arbetsplats30. 

4.2.3 Nyckeltal kopplade tillförvaltningens lönsamhet 
Nyckeltal som är kopplade till företagets lönsamhet. Omsättning, resultat, förädlingsvärde 
och försäljning, dessa relateras till en fysisk anknuten variabel eller kostnad. Exempel på 
                                                 
25 Danielsson, M. Ekonomistyrning i fastighetsföretag. Stockholm, 2004. sid. 16 
26 Danielsson, M. Ekonomistyrning i fastighetsföretag. Stockholm, 2004. sid. 16 
27 Danielsson, M. Ekonomistyrning i fastighetsföretag. Stockholm, 2004. sid. 16 
28 van Dijick, K & Widlund, L . Nyckeltal och Benchmarking. Stockholm, 2003. sid. 18 
29 van Dijick, K & Widlund, L . Nyckeltal och Benchmarking. Stockholm, 2003. sid. 18 
30 van Dijick, K & Widlund, L . Nyckeltal och Benchmarking. Stockholm, 2003. sid. 18 
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dessa kan vara Driftnetto/kvm, Direktavkastning, avkastning på totalt respektive eget kapital 
och överskottsgrad31. 
 

4.2.4 Mjuka nyckeltal 
Även kallade kvantitativa nyckeltal är av stor vikt för att kunna mäta den operationella ytan, 
både ur ett kostnadsperspektiv och hur fastigheterna bidrar till verksamheten som helhet. 
Mjuka nyckeltal kan vara ökning i produktivitet, intellektuell stimulans, bibehållning av 
personal, lokalernas attraktion m.m. När man tar fram mjuka nyckeltal görs det lättast genom 
mätningar under en längre period. Dessa undersökningar visar inte ett exakt svar utan snarare 
en trend ur vilket man kan bilda sig en uppfattning av hur fastigheterna fungerar ihop med 
verksamheten32. 

4.3 Redovisning 
En förutsättning för att analys genom nyckeltal skall vara relevant är att de jämförelsetalen är 
likvärdiga. Vid jämförelser annat än rent internt blir detta problematiskt då informationen är 
begränsad till vad som finns allmänt tillgängligt. Analyseraren blir då hänvisad till 
information ur aktörernas rapportflöde. Visserligen agerar fastighetsbolagen på börsen under 
samma redovisningstekniska regelverk, de av EU antagna, IFRS (International Financial 
Reporting Standards) och IAS (International Accounting Standards). Dessa är dock inte 
detaljerade nog för att säkerställa att informationen i rapporterna presenteras på ett jämförbart 
sätt, även om just detta var målet vid införandet. Formuleringar som att redovisningen skall ge 
en ”rättvisande bild” (eng. ”true and fair view”), syftande till att göra reglerna 
anpassningsbara till individuella företags förutsättningar33.  
 
Då prejudicerande rättsfall är få avgörs vad som anses som rättvisande för redovisningen av 
ett enskilt förestags verksamhet i praktiken av företagsledningen. De har då stöd i 
rekommendationer från normgivande organ samt branschpraxis, men så länge lagens krav 
uppfylls kan dessa rekommendationer frångås, så länge förfarandet motiveras som 
rättvisande34. 

4.4 Mätning av operationell effektivitet för fastigheter 
Driftnettot presenterar differensen mellan hyresintäkter och fastighetskostnader (ibland per 
kvadratmeter) och representerar en viktig komponent vid mått av operationell effektivitet, 
både på objekts- såväl som koncernnivå. I princip råder samsyn kring detta nyckeltal och dess 
innehåll, i praktiken gäller detta dock inte samtliga berörda poster. På intäktssidan är detta 
oproblematiskt, på kostnadssidan återfinns däremot gränsdragningsproblem. Bedömningen av 
vilka kostnadsposter som skall belasta driftnettot avviker till viss del mellan företagen35. 
Skillnaderna till trots väljer flera företag tyvärr att inte närmare definiera sitt driftnetto. 
  

                                                 
31 Danielsson, M. Ekonomistyrning i fastighetsföretag. Stockholm, 2004. sid. 17 
32 van Dijick, K & Widlund, L. Nyckeltal och Benchmarking. Stockholm, 2003. sid. 19 
33 Thomasson, J. Extern redovisning och finansiell analys. Malmö, 2011. sid 9. 
34 Thomasson, J. Extern redovisning och finansiell analys. Malmö, 2011. sid. 19 
35 Lind, H. Direktavkastning och direktavkastningskrav för fastigheter. Stockholm, 2004. sid. 6 
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5. EMPIRI 

5.1 Fabege 

5.1.1 Företaget 
”Fabeges verksamhet är inriktad på kommersiella fastigheter i Stockholmsregionen, med 
fokus på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt. Fabege ska skapa värde genom 
förvaltning, förädling och aktivt arbete med fastighetsportföljen, med såväl försäljningar som 
förvärv. Upparbetade värden ska realiseras vid rätt tidpunkt”36.  Fabeges verksamhet utgörs 
av kommersiella fastigheter på delmarknaderna Stockholms innerstad, Solna och Hammarby 
Sjöstad. Företaget strävar efter att förvalta fastigheter med bra tillväxtmöjligheter i 
prioriterade områden. Man utvecklar den egna portföljen med fastigheter genom förbättring, 
förvärv, förädling och försäljning.  

5.1.2 Intervjun 
Fabege definierar driftnetto som hyresintäkter minus fastighetskostnader. Driftnetto kallar de 
för driftöverskott, detta redovisas i resultaträkningen. Fastighetsadministrationen delas in i 
direkta och indirekta administrativa kostnader. De kostnadslag som ingår är t.ex. uthyrning, 
förvaltning, direkta lönekostnader m.fl. Begreppet operationell effektivitet används inte i den 
benämningen men de använder sig till viss del av konceptet. Fabege arbetar med ett mått som 
kallas överskottsgrad, driftnetto i relation till hyresintäkter. Detta mått är ett effektivitetsmått 
på hur mycket företaget får över, bruttomarginalen. Vad gäller benchmarking mot andra 
företag tittar de på överskottsgraden. Driftnettot i sig säger inte så mycket om hur pass 
effektiva de är, detta måste sättas i relation till något. Andra mått de använder sig av är, 
intäkter och kostnader per kvadratmeter och driftnetto (driftöverskott) i relation till 
kvadratmeter. Dessa mått i Stockholm skiljer sig från landet i övrigt. Här är det högre 
taxeringsvärde och högre fastighetskatt, även tomträttsavgälden är högre. Därför ger inte detta 
en helt rättvisande bild. Överskottsgraden är dock jämförbar och detta används vid 
benchmarking. Analysen av detta ger en bild om hur pass effektiva de är i förhållande till 
branschen och till dem själva.  
 
Fabeges överskottsgrad ligger idag på 68 % och företagets målsättning är 70 %. Vikten av 
detta mått är inte bara att de får en krona till på varje intjänad hyreskrona utan att det även 
påverkar fastighetsvärdet. Vid värderingar av fastigheter så används mindre och mindre 
schablonkostnader och mer utav verkliga kostnader. Installeras ett energisystem som gör att 
fastigheten kan drivas effektivare, fås detta tillbaka på fastighetsvärdet, fastigheten blir mer 
värd. För att Fabege skall nå målet på 70 % överskottsgrad handlar arbetet om att höja 
hyresintäkterna, förhandla, ta vara på möjligheter när marknaden är på uppåtgående och att 
minska vakansgraden.  
 
Fabege arbetar mycket med projektutveckling. De förvaltar fastigheter som inte bidrar med 
någon avkastning i dagsläget men som kommer att ge en värdetillväxt i framtiden. Detta 
tillsammans med att mäta kostnadseffektivitet och energieffektivisering påverkar 
överskottsgraden och värdet på fastigheterna.  
 
Inom Fabeges driftöverskott finns alla direkta driftskostnader. Momsen ingår i dessa, 
kostnader till den del den inte är avdragsgill. Fastighetsadministrationen ingår i 
                                                 
36 Fabege. Årsredovisning 2010. Stockholm, 2011. sid. 6 
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driftöverskottet och även vissa kostnader som Fabege har för att de är ett stort börsnoterat 
bolag debiteras ut på fastigheterna.  Vad gäller de direkta kostnaderna och i synnerhet 
lönekostnaderna för förvaltningen redovisas de direkt på resultatenheten som ligger inom 
förvaltningen. Därefter finns en modell för hur de centrala kostnaderna fördelas ut, där varje 
enhet inom företaget gör en bedömning av vad som skall belasta förvaltningsresultatet. Den 
största kostnaden är uppvärmning och elförbrukning därefter kommer fastighetsskatten och 
fastighetsadministrationen.  
 
Inom fastighetsadministrationen finns en modell för hur mycket som skall debiteras ut på 
förvaltningen.  De poster som ingår är ungefär de samma som definitionen i svensk 
fastighetsindex. Resonemang kring vilka poster som skall ingå förs i samband med boksluten 
varje kvartal. Eftersom att Fabege är ett stort företag har de även en stor ”apparat”. Det är 
alltid en avvägning av vad som är mest rätt. De vill inte ha en allt för hög central 
administration men inte heller belasta driftnettot med fel kostnader. Därför följer de upp och 
kalibrerar för att ge en så rättvis bild som möjligt. 
 
Den största kostnaden inom administrationen anses vara lönekostnaden.  Posten ökar i 
samband med att lönerna stiger. De arbetar effektivt kring denna post men samtidigt är de 
villiga att satsa pengar då företaget har en hög servicegrad. 
 
Fabege har i dagsläget en vakansgrad på 11 %. Företagets fokus ligger i Stockholmsområdet, 
här utvecklas marknaden bra. De kan se stigande hyresnivåer och större intresse, företag i 
Stockholm går väldigt bra. Fabege satsar just nu på att ta in fler personer i 
uthyrningsorganisationen för att vara med och dra nytta av det gynnsamma marknadsläget. 
Kostnaderna stiger men de tror samtidigt att de kan öka intäkterna betydligt mer.   

5.2 Kungsleden 

5.2.1 Företaget 
Kungsleden kallar sig ”Möjligheternas fastighetsbolag”, äger och förvaltar främst 
kommersiella och publika fastigheter över hela landet. Deras affärsidé går ut på att de ”ska 
äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning”37. Detta genom att 
söka utnyttja potentialen hos fastigheter andra inte ser potential i som därför är moderat 
värderade. Totalt har koncernen knappt 600 fastigheter. Publika fastigheter utgör knappt 
hälften av det bokförda värdet. Till största del ägs dessa genom Hemsön, ett partnerbolag ägt 
till lika delar tillsammans med tredje AP fonden. Leimdörfer anser att Kungsleden har den 
mest diversifierade portföljen av de noterade fastighetsbolagen i Sverige gällande 
fastighetstyp och geografiskt läge 38. 

5.2.2 Intervjun 
Kungsleden arbetar mycket på intäktssidan. Begreppet driftnetto definierar de som 
hyresintäkter minus fastighetskostnader. På intäktssidan, hyresvärdet, drar de av för bedömt 
marknadsvärde för vakanta ytor, rabatter och överenskommelser som minskar 
hyresintäkterna. Även hyresgästanpassningar och vissa engångskostnader dras av. Summan av 
dessa poster blir deras intäkter. Från detta värde drar de direkta driftskostnader, de som är 
taxebundna (el, värme, abonnemang och övriga driftskostnader). Därefter drar de av 

                                                 
37 Kungsleden. Årsredovisning 2010. Stockholm, 2011. sid. 7 
38 Leimdörfer. Tapping new sources Stockholm, 2011. sid. 16 
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underhållskostnader, som är uppdelat på planerat underhåll och löpande underhåll och andra 
kostnader som fastighetsskatt och tomträttsavgäld. Driftnettot definieras utifrån detta värde.  
 
Däremot väljer Kungsleden att inte inkludera fastighetsadministration i driftnettot. De 
redovisar fastighetsadministration tillsammans med central administration som av bolaget 
kallas en overheadkostnad.  Denna post ligger utanför driftnettot på grund av att den inte är 
hänförlig till fastigheterna. Kungsleden anser att de skall vara kort i overheadkostnaderna men 
att det finns en gräns där de kan missa affärer. Att hitta rätt nivå anser de vara svårt, speciellt 
när de köper och säljer mycket fastigheter som Kungsleden gör. Arbetsbelastningen blir som 
ett dragspel, ibland är det väldigt mycket och ibland är det lugnare. Frågan, om de tror att en 
sänkt eller ökad fastighetsadministration skulle avspeglas i deras operationella effektivitet, 
tror de är av mer en akademisk fråga än något som är av stor vikt för dem.  
 
Kungsleden använder sig inte av begreppet operationell effektivitet. Däremot säger de att de 
använder sig av innebörden av detta begrepp. De använder sig av nyckeltal som redovisas i 
branschen vad gäller kostnader på driftssidan men inte specifikt mot andra fastighetsbolag. På 
intäktssidan abonnerar de på system för att förstå marknadshyran. I systemet finns nyckeltal 
för vakanser och avkastningskrav som är till hjälp vid köp och försäljning.  
 
Kungsleden arbetar med en affärsplan för varje fastighet vid upprättandet av en 
kassaflödesanalys. År fem i den analysen finns ett schablonutfall som långsiktigt används vid 
nyckeltalsanalys. Dessa nyckeltal är vakanser, hyresnivåer m.fl. De arbetar med något som de 
kallar intjäningskapacitet. Här redovisar de varje månad som om att hela året sett ut på samma 
sätt. De jämför tre månader bakåt och multiplicerar med tolv, detta görs löpande under året 
och månaderna jämförs mot varandra. Begreppet används på grund av att Kungsleden har 
stora variationer i deras fastighetsportfölj, de ger bolaget en möjlighet att blicka framåt och 
inte fastna i vad som hänt tidigare.   

5.3 Sagax 

5.2.1 Företaget 
”Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst 
inom segmentet lager och lätt industri!”39. Fastighetsbeståndet omfattar 129 fastigheter, 
mestadels belägna i Stockholmsregionen. Bolagets övergripande mål är att generera högsta 
möjliga riskjusterade avkastning till bolagets aktieägare.  Som strategi vill de ha en tydlig 
fokus på långsiktig tillväxt av bolagets förvaltningsresultat, de vill eftersträva effektivitet och 
låg operationell risk i förvaltningen samt fortsätta att expandera genom kompletteringsförvärv 
och investeringar i det befintliga beståndet. 

5.3.2 Intervjun 
Sagax anser att driftnettot bör belastas av de kostnadsposter för fastigheterna som varje ägare 
av fastigheterna skulle ha. Till hyresintäkterna väljer de att väga in övriga intäkter och ger 
som exempel ersättning erhållen i samband med att en hyresgäst vill avslutat ett kontrakt i 
förtid. 
 
Syftet med posten för fastighetsadministration anser Sagax vara att visa aktieägarna vad det 
kostar att upprätthålla stukturen och verksamheten kring själva fastigheterna. De anger kort 
posten som den administration som inte är att betrakta som central administration. Vidare 
                                                 
39 Sagax. Årsredovisning 2010. Stockholm, 2011 sid. 2 
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anser de att posten bör avspegla kostnader anknutna till fastighetsförvaltningen som är 
påverkbara. De resonerar att personaladministration och lokalkostnader är svåra att dra ned 
på, medan det är lättare att justera personalstyrkan, om behovet sjunker i och med att 
fastighetsportföljen minskas. Sagax anger samtidigt att kostnaden för personal, lönekostnader 
samt sociala avgifter, utgör den klart största delen av deras post för fastighetsadministration. 
 
De tror inte att fastighetsadministration skulle kunna användes som indikator för operationell 
effektivitet. Motiveringen är dels att kostnaden i sammanhanget utgör en väldigt liten del, 
dessutom är den väldigt varierande beroende på verksamheten för tillfället. För Sagax har 
posten varit stadigt ökande sedan börsintroduktionen men samtidigt har fastighetsportföljen 
flerdubblats i storlek, vilket krävt en större förvaltningsorganisation med kostnad för 
tillkommande personal. 
 
De anser att det är svårt att se hur effekten av en förändrad kostnad för 
fastighetsadministration skulle påverka deras operationella effektivitet. De nämner en farhåga 
att utan adekvata resurser finns risken att gå miste om potentiella affärsmöjligheter och 
hyresgäster.   
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6. ANALYS OCH TOLKNING AV RESULTAT 
Fastighetsföretagen använder sig inte av uttrycket operationell effektivitet, de uppfattar dock 
att konceptet, och mätningen av det, är intressant för deras verksamhet. Företagen eftersträvar 
effektivitet i sin löpande verksamhet men det går samtidigt, ur våra intervjuer, att uttyda lite 
olika tolkning av vad den effektiviteten skulle omfatta.  
 
I praktiken mäter företagen operationell effektivitet, men förfarandet skiljer sig åt. Även om 
tillvägagångssättet för mätning av den operationella effektiviteten varierar mellan olika 
företag, har samtliga respondenter på något sätt med driftnettot som en delparameter i den 
metod de använder eller den indikator de fokuserar på.  
 
Sagax resonemang kring vilka poster som skall ingå i driftnettot sammanfallet i stort med 
Porters sätt att definiera operationell effektivitet. Ställda mot varandra blir likheten tydlig. 
Porter skriver: ”operational efficency means performing similar activities better than rivals” 
att jämföra med Sagax som säger ”poster som vem som helst som äger de här husen kommer 
att ha, ska ligga där”, angående vad som skall ingå i driftnettot40 41. 
Företagen definierar i grunden driftnettot som hyresintäkter minus fastighetskostnader. 
Därefter finns vissa skillnader hur man resonerar kring vilka poster som skall ingå. 
 
Utifrån de poster som redovisas i driftnettot och utifrån de intervjuer vi haft kan man utläsa att 
företagen gör skillnad på hur vida fastighetsadministrationen ingår i driftnettot eller inte. 
Detta skapar en problematik vid all typ av benchmarking där driftnettot utgör en parameter.  
Fabege delar in fastighetsadministrationen i direkta och indirekta administrativa kostnader . 
De använder en modell för att fördela delar av kostnaderna för administration av mer central 
karaktär som skall debiteras ut på förvaltningen för att ge en rättvisande bild. De poster som 
inkluderas under fastighetsadministration samstämmer ungefär med den definitionen svensk 
fastighetsindex anger, dock för man ett visst resonemang kring dessa poster i samband med 
bokslut varje kvartal42 43.  
Kungsleden redovisar fastighetsadministration tillsammans med central administration som av 
bolaget kallas en overheadkostnad, denna post ligger utanför driftnettot på grund av att den 
inte är hänförlig till fastigheterna enligt dem själva.  
Sagax anser att posten bör avspegla kostnader anknutna till fastighetsförvaltningen som är 
påverkbara. Dess syfte anser de vara att visa aktieägarna vad det kostar att upprätthålla 
stukturen och verksamheten kring själva fastigheterna.  
På så sätt visar det sig att resonemang och utförande skiljer sig åt för dessa bolag. Antaganden 
kan då även göras att övriga börsnoterade bolag för egna resonemang om posten 
fastighetsadministration. 
 
Inom kostnadsposten fastighetsadministration varierar vilken komponent som utgör den 
största kostnaden. Hos Fabege anses den största kostnaden vara lönekostnaden.  Posten ökar i 
samband med att lönerna stiger. De arbetar för ökad effektivitet i denna post, men samtidigt är 
de villiga att satsa pengar då företaget vill ha en bibehållet hög servicegrad. 
På samma sätt gäller även för Sagax, att kostnaden för personal, lönekostnader samt sociala 
avgifter, utgör den klart största delen av deras post för fastighetsadministration. 

                                                 
40 Porter, M. "What is strategy?", Harvard Business Review. 1996. sid. 62 
41 Mindus, D. Intervju. 2011. 
42 Bergström, Å. Intervju 2011. 
43 Svenskt Fastighetsindex. Värderingshandledning Stockholm, 2007. sid. 31 
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Då Kungsleden inte redovisar fastighetsadministration inom driftnettot utan har all kostnad 
som en overheadkostnad påverkar detta storleken på deras driftnetto. Vid jämförelse dessa 
företag emellan kan detta skapa viss förvirring och inte ge en helt korrekt bild, till exempel 
vid jämförelse av överskottgraden. Olika uppfattning om hur vida denna post lämpar sig inom 
driftnettot eller inte leder till en otydlighet på marknaden.  
 
Vidare nämner två av respondenterna att de anser överskottsgraden, ett lönsamhetsorienterat 
nyckeltal med grund i driftnettot, är ett viktigt effektivitetsmått i den löpande verksamheten, 
både för dem själva som för branschen i stort. På frågan anger Fabege den som ett viktigt mått 
hos dem för operationell effektivitet och att de arbetar mot ett långsiktigt mål gällande 
överskottsgraden. Målnivån har fastställts utifrån benchmarking, och de resonerar att det inte 
finns någon anledning att de inte ska kunna uppnå samma nivå som andra lyckats med44. 
Samtidigt påpekar Sagax att de inte valt att använda sig av benchmarking då jämförbarheten 
är dålig. Främst nämner de att olika typer av lokaler ger olika förutsättningar, och följaktligen 
olika värden för nyckeltalen. Deras fastighetsportfölj är inriktad på industri- och lagerlokaler, 
med låga kostnader för drift, och får en väldigt hög överskottsgrad jämfört med exempelvis en 
portfölj med stort inslag av bostäder, som har höga driftskostnader45. Kungsleden använder 
något som de kallar intjäningskapacitet. Här redovisar de varje månad som om att hela året 
sett ut på samma sätt. De jämför tre månader bakåt och multiplicerar med tolv, detta görs 
löpande under året och månaderna jämförs mot varandra. Vi ser ganska tydligt att 
benchmarking mot andra företag inte är en speciellt använd metod för effektivitetskontroll av 
det egna företaget. Anledningen till detta kan vara kan vara så som Sagax uttrycker det, att 
jämförbarheten är dålig.  
 
På frågan angående om en sänkt eller ökad fastighetsadministrationskostnad skulle avspeglas i 
deras operationella effektivitet svarar respondenterna enligt nedan. 
Kungsleden anser att overheadkostnaderna bör hållas låga men att det finns en gräns där 
risken finns att missa potentiella affärer. ”Arbetsbelastningen blir som ett dragspel, ibland är 
det väldigt mycket och ibland är det lugnare”46. Att hitta rätt nivå anser de vara svårt, speciellt 
med så stor omsättning i fastighetsportföljen som Kungsleden har. De anser även att frågan i 
sig mer är av akademisk karaktär än relevant för deras verksamhet. 
Fabege vill inte ha en allt för stor central administration men inte heller belasta driftnettot med 
fel kostnader. Därför följer de upp och kalibrerar sin fördelning av 
administrationskostnaderna för att ge en så korrekt bild som möjligt. 
Sagax anser att det är svårt att se hur effekten av en förändrad kostnad för 
fastighetsadministration skulle påverka deras operationella effektivitet. Emellertid nämner de 
en farhåga att utan adekvata resurser finns risken att gå miste om potentiella affärsmöjligheter 
och hyresgäster. Att tolka av dessa svar anser företagen att det är svårt att se på 
fastighetsadministrationen som ett sätt att jämföra operationell effektivitet genom. Detta dels 
på grund av olika tillvägagångssätt att redovisa administrationen på, men också för att en hög 
administrationskostnad lika gärna skulle kunna spegla effektivitet inom företaget. Sagax 
nämner att kostnaden i sammanhanget, i förhållande till andra kostnadsposter, utgör en väldigt 
liten del, dessutom är den väldigt varierande beroende på verksamheten för tillfället. Därefter 
nämner de även att utan adekvata resurser finns en risk att gå miste om potentiella 
affärsmöjligheter och hyresgäster. 

                                                 
44 Bergström, Å. Intervju. 2011. 
45 Mindus, D. Intervju. 2011. 
46 Bergman, K. Intervju. 2011. 
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Slutligen kan vi konstatera att det är svårt att utifrån posten fastighetsadministration utforma 
ett sätt att jämföra operationell effektivitet. Detta med tanke på att posten i sig utgör en liten 
del av kostnadsposterna i övrigt men också för att den är väldigt föränderlig. Personalbehovet 
är varierande beroende på verksamheten. Som exempel nämns att vid ett stort förvärv måste 
förvaltningsorganisationen tillföras mer personal med omedelbart ökad kostnads som följd. 
Till skillnad mot intäkterna som är låga under uppbyggnadsfasen. Eftersläpningen på 
intäktssidan kan då ställt mot kostnadsökningen tolkas som att den operationell effektivitet är 
dålig. Detta speglas i administrationsposten då personalkostnader för förvaltning ingår som en 
av kostnaderna i administrationen.   
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7. SLUTSATS 

7.1 Avslutande diskussion 
Ett problem med arbetet finns på grund av svårigheter att finna tid till intervjuer. Flera av de 
företag som blev tillfrågade har av olika anledningar inte kunnat delta med en intervju. På 
grund av detta kan man ifrågasätta huruvida våra slutsatser är allmängiltiga för branschen i 
stort.  
 
Även om fokus hos fastighetsföretagen, framför allt de börsnoterade, fortsatt kommer ligga på 
avkastning på totalt-, eget kapital och resulterande utveckling av aktievärdet, kvarstår behovet 
att värdera effektiviteten i verksamhetens alla delar. Här finns arbete kvar att göra så den 
intresserade skall kunna utläsa och jämföra denna på operationell nivå. Självklart kvarstår 
avkastning på eget kapital som en parameter av stor vikt för en investerare, men risken finns 
att fokus på aktievärde och utdelning får för stort utrymme. Som Porter skriver är operationell 
effektivitet och strategi båda viktiga parametrar för framgång, men samtidigt beroende av 
varandra för att uppnå långsiktigt varande lönsamhet. 
 
Vi kan genom vårt arbete se att fastighetsföretag visar ett intresse för frågan om operationellt 
effektivitet. Samtliga responderande företag för också ett löpande arbete med att bli mer 
effektiva i sin operativa förvaltning. När de konfronteras med begreppet operationell 
effektivitet säger alla att uttrycket inte är i bruk hos dem men att de på olika sätt arbetar med 
innebörden. De har uppsatta mål och eller modeller som behandlar effektiviteten i sin löpande 
verksamhet.  
 
Metodiken för mätning och jämförelse av operationell effektivitet skiljer sig mellan företagen. 
Även syftet skiljer sig åt. Fabege har genom att titta på andra aktörers överskottsgrad fastställt 
ett långsiktigt mål att uppnå för detta nyckeltal. En nivå observerad hos andra bör rimligen 
kunna uppnås även hos dem själva.  Kungsleden fastställer löpande sin intjäningskapacitet, 
genom att omräkna en månads driftnetto som det vore driftnettot för helåret, därefter jämför 
de mot egna historiska värden för att observera den interna utvecklingen. Sagax i sin tur 
fokuserar starkt på avkastning på investerat kapital, ser det som ett mått på operationell 
effektivitet och övervakar noga att denna inte understiger en given nivå. De ser det som vitalt 
att veta om den egentliga intjäningen och att deras driftnetto inte hålls artificiellt högt av 
investeringar som delvis snarare är av underhållskaraktär. 
 
I enighet med dessa förhållanden hos undersökta företag anser vi vår första hypotes bekräftad, 
att varje fastighetsföretag har en metod för att mäta operationell effektivitet. 
 
Vi har konstaterat att driftnetto, om än under lite olika benämning, är ett vedertaget begrepp 
hos fastighetsföretagen. Det finns också en principiell konsensus kring att driftnetto avser 
fastighetsintäkter efter avdrag för fastighetskostnader. Däremot har företagen lite olika 
uppfattning vilka poster som bör ingå i driftnettot för att ge en så rättvisande bild som möjligt 
av just deras verksamhet. Vi har samtidigt konstaterat att företagen inte väljer att närmre 
förtydliga sitt val av ingående poster, i sin redovisning.  
 
Som tidigare nämnts ser två av de tillfrågande företagen överskottsgraden, som ställer 
fastighetsintäkter i förhållande till driftnettot, som ett mått på operationell effektivitet. 
Samtidigt kritiserar Sagax just överskottsgraden som jämförtal mot andra då storleken på den 
skiljer sig stort mellan olika fastighetstyper som kräver av olika nivå av kostnadsinslag i den 
löpande förvaltningen. 
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Detta förhållande tillsammans med företagens allmänna skepsis till att använda benchmarking 
avseende driftnettot ger oss grund att bekräfta vår andra hypotes, att driftnettot inte kan 
användas för jämförelse av operationell effektivitet i fastighetsföretagande, i alla fall inte med 
befintlig redovisningspraxis. 
 
Gällande synen på administrationskostnader återfinns stora skillnader mellan företagen i vår 
undersökning. Resonemangen kring vad som ska klassas som en del av fastighetskostnaderna 
och vad som har mer med upprätthållandet av själva företagsstrukturen går isär. Ett av de 
svarande företagen redovisar all administration som central administration, utanför driftnettot, 
och anser att kostnaderna bör skiljas från själva förvaltningen. En annan anser posten relatera 
till administrationskostnader kring fastigheterna möjliga att påverka och en tredje låter 
dessutom delar av de centrala kostnaderna för att bolaget är stort och börsnoterat belasta 
fastigheterna. De olika redovisningsmetoderna skapar problem för jämförelse utifrån posten.  
 
Samtidigt nämner två av respondenterna att kostnadsposten är för varierande i sin karaktär. 
De påpekar att storleken på kostnaderna för fastighetsadministration är mycket beroende av 
vad som händer i företaget i övrigt, samt att påverkan av förändringar i 
förvaltningsorganisationen kan ha en eftersläpning på intäktssidan. Detta på kort sikt kan 
tolkas negativt om de ställs mot varandra. 
 
Vår undersökning ger således inga belägg för att fastighetsadministrationens storlek skulle 
utgöra en signifikativ indikator på operationell effektivitet. Tvärtemot tvekar företagen i vår 
undersökning på att det är möjligt. Sammantaget anser vi det rimligt att förkasta vår tredje 
hypotes, att det utifrån kostnadsposten fastighetsadministration går det att mäta operationell 
effektivitet. 
 
Utifrån vår undersökning ställer vi oss skeptiska att utgå från en specifik kostnadspost för att 
mäta den operationella effektiviteten hos ett fastighetsbolag på ett generellt plan. Möjligen 
skulle dock ett förfarande som utgår från att analysera ett flertal olika poster kunna utvecklas 
efter vidare studier. 
 
Det är svårt att jämföra olika fastighetsbolag då de har olika verksamhet. Varje fastighet är 
unik och en fastighetsportfölj är aldrig den andra lik. Det förefallet sannolikt att problemet 
kring jämförbarheten aldrig helt kommer upphöra, men genom fortsatta studier i ämnet bör 
det kunna minskas. 
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7.2 Fortsatta studier 
Inom fastighetsbranschen idag är begreppet operationell effektivitet inte ett vedertaget 
uttryck. På grund av detta råder delade meningar och en viss förvirring kring vad operationell 
effektivitet innebär och hur det ska definieras. För att införa begreppet krävs fortsatta studier 
inom området som underlag till en erkänd branschspecifik definition. Definitionen skall leda 
till samförståelse bland alla användare så att syftet med användningen kan genomföras. 
Anledningen till införandet skall vara att öka transparensen inom branschen och göra det 
lättare för intressenter att kunna se på företaget så som styrelsen gör. Även för ledningen att 
genom enkla medel följa företagets effektivitet i den löpande verksamheten där 
investeringsverksamheten inte tar över.  
 
Då arbetet tydligt syftar till att undersöka möjligheten att genom en specifik kostnadspost 
jämföra operationell effektivitet, krävs att de fortsatta studierna tar upp och studerar 
redovisning och dess regelverk. Då otydligheter inom redovisningspraxis råder försvåras 
arbetet kring detta begrepp. Studierna bör klargöra kring otydligheterna som råder och ge 
branschen en tydligare samsyn så att begreppet kan användas i dess mening. Utformningen av 
detta begrepp bör därefter genom fortsatta studier på kvarvarande kostnadsposter inom den 
löpande verksamheten och studier om redovisning kunna genomföras. 
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BILAGA  
 
Intervjufrågor  
 
Frågorna syftar till att skapa ett underlag av information för att besvara frågeställningen 
angående operationell effektivitet inom börsnoterade fastighetsbolag.  Vi har valt att fokusera 
på kostnadsposten fastighetsadministration för analys av operationell effektivitet.  
 
Inledning 

a) Vilken befattning har du? 

b) Hur länge har du haft den här tjänsten? 

c) Vilka arbetsuppgifter ingår i din tjänst? 

Definitioner 
 

a) Hur definierar ni driftnetto? 

b) Hur definierar ni fastighetsadministration? 

c) Använder ni begreppet operationell effektivitet? 

d) Om ni använder er av begreppet, hur skulle du förklara detta? 

Frågor avseende operationell effektivitet 
Med Operationell effektivitet (OE) syftar vi på effektivitetsmått för den löpande 
verksamheten. Vi använder oss av en definition på OE som handlar om utförande av snarlika 
aktiviteter bättre eller sämre än andra aktörer. Som ett tydligt exempel på sådant mått idag ser 
vi driftnetto (hyresintäkter - fastighetskostnader).  

 

a) Använder ni benchmarking mot andra företag vad gäller hyresintäkter minus 
fastighetskostnader? 

b) Hur använder ni då resultatet av den analysen?  

c) Hur ser ni internt på operationell effektivitet och hur mäter ni detta? 

d) Vad använder ni ert interna mått på operationell effektivitet till? 

e) Är ert interna synsätt på operationell effektivitet annorlunda än det som redovisas 
externt? 

f) Om det interna synsättet avviker, varför? 
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Frågor angående driftnetto 
Vi använder oss av svenskt fastighetsindex definition: 
   ”Driftnettot för fastigheten utgörs av det årliga överskott som återstår sedan utbetalningar 
för drift- och underhåll inklusive fastighetsskatt och tomträttsavgäld dragits från 
bruttoinbetalningarna.” 
 

a) Vilka poster ingår i ert driftnetto? 

b) För ni något resonemang kring vilka poster som skall ingå i driftnettot? 

c) Hur resonerar ni kring vilka poster som ingår eller exkluderas? 

d) Vilka specifika kostnader anser ni ger stort genomslag på ert driftnetto? 

Frågor angående fastighetsadministration 
För fastighetsadministration använder vi svenskt fastighetsindex definition.  
 ”Posten innefattar förvaltning, löpande ekonomisk administration, ekonomistyrning, 
uthyrning, hyresgästkontakter, hantering av register och kontrakt, teknisk planering och 
uppföljning samt personaladministration. I kostnaderna ingår löner för egen personal, 
lokaler och kontorsutrustning eller arvoden till extern leverantör.” 

 

a) Vilka poster ingår i er kostnad för fastighetsadministration? 

b) För ni något resonemang kring vilka poster som skall ingå under 
fastighetsadministration? 

c) Hur resonerar ni kring vilka poster som ingår eller exkluderas? 

d) Ungefär hur stora var era kostnader för fastighetsadministration totalt 2010? 

e) Är det möjligt att rangordna posterna i er fastighetsadministration utifrån påverkan på 
er operationella effektivitet? 

f) Vilka skulle då utgöra de viktiga posterna? 

g) Hur har er fastighetsadministration utvecklats de senaste åren? 

h) Är det någon specifik post som varit mer föränderlig mellan åren? 

i) Hur påverkar fastighetsadministrationen er operationella effektivitet? 

j) Hur tror ni en sänkt eller ökad fastighetsadministrationskostnad skulle avspeglas i er 
operationella effektivitet? 

 


