
	  

	  
	  

	  
	  

	   	   	  
Författare:	   	   Handledare:	  

	   	   	  Victoria	  Ödmark	   	   Hans	  Lind	  
	   	   	  

	   Stockholm	  2012	   	  
	  

	  
	  

Institutionen	  för	  Fastigheter	  och	  Byggande	   	   Examensarbete	  (30	  hp)	  	  
	   	   	   	   	   	   Nr	  181	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  

Samhällsfastigheter	  som	  investeringstrend	  
	  

- Hur	  kan	  priset	  motiveras	  utifrån	  det	  man	  vet	  om	  framtida	  kassaflöden?	  	  
	  

	  
	  



I	  
	  

Sammanfattning 	  

	   	  Titel:	   Samhällsfastigheter	  som	  investeringstrend	  

- Hur	  kan	  priset	  motiveras	  utifrån	  det	  man	  vet	  om	  framtida	  

kassaflöden?	  

Författare	   Victoria	  Ödmark	  

Institution	   Avdelningen	  för	  Bygg-‐	  och	  fastighetsekonomi	  

Examensarbete	  nummer	   181	  

Handledare	   Hans	  Lind	  

Nyckelord	   Samhällsfastighet,	  vårdfastighet,	  fastighetsrisk,	  avkastning,	  

restvärde,	  investeringstrend,	  fastighetsvärdering,	  kontraktsanalys,	  

scenarioanalys	  

	   	  	  
Det	  finns	  idag	  en	  trend	  i	  viljan	  att	  investera	  i	  samhällsfastigheter,	  det	  vill	  säga	  fastigheter	  där	  
olika	  typer	  av	  samhällsservice	  bedrivs.	  Fördelen	  med	  denna	  typ	  av	  investeringar	  är	  att	  
ägarna	  kan	  teckna	  långa	  hyresavtal	  med	  kommuner,	  landsting	  och	  staten	  som	  hyresgäst,	  
vilket	  ger	  säkra	  kassaflöden	  i	  och	  med	  låg	  vakansrisk.	  Investeringsmarknaden	  för	  
samhällsfastigheter	  är	  relativt	  ny	  för	  privata	  aktörer	  då	  dessa	  fastigheter	  tidigare	  ägdes	  i	  
princip	  uteslutande	  av	  kommun	  och	  landsting,	  men	  som	  idag	  av	  olika	  anledningar	  valt	  att	  
sälja	  och	  istället	  hyra	  tillbaka	  fastigheten	  av	  specialiserade	  fastighetsägare.	  	  	  
	  
Studien	  syftar	  till	  att	  identifiera	  de	  osäkerheter/risker	  som	  existerar	  vid	  investeringar	  i	  samt	  
förvaltande	  av	  samhällsfastigheter	  och	  främst	  vårdfastigheter	  i	  Sverige.	  Genom	  att	  intervjua	  
aktörer	  som	  deltagit	  i	  tre	  studerade	  transaktioner	  av	  vårdfastigheter	  från	  2011	  har	  en	  
investeringskalkyl	  samt	  en	  känslighetsanalys	  utformats	  och	  legat	  till	  grund	  för	  de	  slutsatser	  
som	  dragits.	  	  
	  
Att	  investera	  i	  samhällsfastigheter	  har	  visat	  sig	  vara	  en	  relativt	  stabil	  och	  säker	  investering,	  
då	  de	  långa	  kontraktens	  driftnetton	  bidrar	  till	  att	  investeringen	  kan	  räknas	  hem	  redan	  under	  
första	  kontraktstiden.	  Dock	  med	  antagande	  om	  att	  inga	  oväntade	  kostnader	  uppstår.	  De	  
största	  riskerna	  som	  föreligger	  gällande	  samhällsfastigheter	  är	  restvärdesrisk	  på	  grund	  av	  
svår	  alternativanvändning	  för	  dessa	  hyresgästanpassade	  byggnader,	  teknisk	  risk	  då	  
fastigheterna	  behöver	  upprätthålla	  standard	  och	  viktiga	  funktioner	  samt	  politisk/juridisk	  risk	  
där	  förändring	  i	  demografi,	  miljölagar,	  regleringar	  och	  krav	  påverkar	  samhällsfastigheters	  
utveckling.	  	  
	  
Företagen	  som	  investerar	  i	  samhällsfastigheter	  är	  vanligtvis	  inriktade	  på	  denna	  typ	  av	  
investering,	  vilket	  genom	  ökad	  kompetens	  inom	  området	  bidrar	  till	  en	  bra	  och	  långsiktig	  
relation	  med	  hyresgästerna.	  Vidare	  har	  de	  inblandade	  aktörer	  en	  tämligen	  homogen	  syn	  på	  
ansvarsfördelningar,	  kontraktsuppbyggnad	  och	  så	  vidare.	  Dessutom	  visar	  den	  demografiska	  
utvecklingen	  i	  landet	  på	  en	  stor	  efterfrågan	  på	  samhällsfastigheter	  i	  framtiden	  och	  framför	  
allt	  på	  vård-‐	  och	  omsorgsboenden.	  
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There	  is	  currently	  a	  trend	  in	  the	  willingness	  to	  invest	  in	  public	  property,	  i.e.	  properties	  where	  
different	  types	  of	  community	  services	  are	  provided.	  The	  advantage	  of	  this	  type	  of	  
investment	  is	  that	  owners	  can	  sign	  long	  leases	  with	  tenants	  such	  as	  municipalities,	  counties	  
and	  the	  state,	  providing	  secure	  cash	  flows	  and	  low	  vacancy	  risk.	  The	  investment	  market	  for	  
public	  properties	  is	  relatively	  new	  to	  private	  operators	  as	  these	  properties	  have	  previously	  
been	  owned	  almost	  exclusively	  by	  the	  municipality	  and	  county.	  Today,	  for	  various	  reasons,	  
the	  municipalities	  and	  counties	  have	  decided	  to	  sell	  their	  properties	  and	  rent	  them	  back	  
from	  specialized	  property	  owners.	  
	  
The	  study	  aims	  to	  identify	  the	  uncertainties/risks	  that	  are	  associated	  with	  investment	  and	  
management	  of	  public	  properties,	  with	  a	  special	  focus	  on	  care	  properties	  in	  Sweden.	  An	  
investment	  calculation	  and	  a	  sensitivity	  analysis	  were	  made	  through	  studies	  of	  three	  care	  
property	  transactions	  in	  2011	  and	  interviews	  with	  the	  participating	  actors.	  The	  calculation	  
and	  analysis	  have	  been	  the	  basis	  for	  the	  conclusions	  drawn.	  
	  
Investing	  in	  public	  real	  estate	  has	  proven	  to	  be	  a	  relatively	  stable	  and	  safe	  investment.	  The	  
net	  operating	  income	  of	  the	  long	  leases	  that	  contribute	  to	  the	  investment	  could	  be	  
considered	  as	  being	  paid	  back	  during	  the	  first	  contract	  period,	  assuming	  that	  no	  unexpected	  
costs	  arise.	  The	  main	  risks	  that	  exist	  in	  these	  properties	  is	  salvage	  value	  risk	  due	  to	  severe	  
alternative	  use	  for	  these	  tenant	  adjusted	  buildings,	  technical	  risk	  as	  the	  properties	  need	  to	  
maintain	  standard	  and	  essential	  functions	  and	  at	  last	  political/legal	  risk	  where	  changes	  in	  
demography,	  environmental	  laws,	  regulations	  and	  requirements	  affect	  public	  property	  
development.	  
	  
Companies	  that	  invest	  in	  public	  real	  estate	  are	  usually	  focused	  on	  this	  type	  of	  investment,	  
which	  through	  enhanced	  capabilities	  in	  the	  area	  contributes	  to	  a	  good	  and	  long-‐term	  
relationship	  with	  tenants.	  Furthermore,	  the	  players	  involved	  have	  a	  rather	  homogeneous	  
view	  of	  delegation	  of	  responsibility,	  contract	  structure	  and	  so	  on.	  Moreover,	  the	  
demographic	  development	  in	  the	  country	  shows	  a	  high	  demand	  for	  public	  buildings	  in	  the	  
future	  and	  especially	  in	  nursing	  and	  care	  homes.	  
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Förord 
 
	  
Detta	  examensarbete	  har	  genomförts	  under	  vårterminen	  2012	  på	  Kungliga	  Tekniska	  
Högskolan	  (Stockholm)	  i	  samarbete	  med	  fastighetskonsulten	  NAI	  Svefa.	  
	  
Arbetet	  omfattar	  30	  högskolepoäng	  och	  utgör	  det	  avslutande	  momentet	  i	  
civilingenjörsutbildningen	  på	  Samhällsbyggnadsprogrammet	  med	  inriktning	  bygg-‐	  och	  

fastighetsekonomi.	  
	  
Jag	  vill	  rikta	  ett	  stort	  tack	  till	  Hans	  Lind	  som	  genom	  sin	  handledning	  gett	  värdefulla	  

synpunkter	  och	  infallsvinklar	  under	  arbetets	  gång.	  Jag	  vill	  även	  tacka	  NAI	  Svefa	  och	  främst	  
Lars	  Haag	  för	  ett	  bra	  samarbete	  där	  de	  bistått	  med	  värdefulla	  tips,	  analyser	  och	  efterfrågad	  
data.	  Slutligen	  vill	  jag	  tacka	  alla	  personer	  som	  ställt	  upp	  på	  intervju	  och	  möjliggjort	  denna	  

uppsats.	  
	  
	  

	  
Stockholm,	  6	  juni	  2012	  
	  

	  
Victoria	  Ödmark
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  
Många	  fastighetsägare	  har	  en	  investeringsprofil	  med	  en	  uttalad	  strategi	  för	  deras	  
investeringar.	  Dessa	  strategier	  skiljer	  sig	  åt	  beroende	  på	  typ	  av	  fastighetsägare	  och	  dennes	  

intresse.	  Vissa	  köper	  endast	  kommersiella	  fastigheter	  i	  centrala	  lägen	  i	  storstadsregionerna	  
medan	  andra	  investerar	  i	  bostäder	  på	  specifika	  orter,	  för	  att	  nämna	  två	  tänkbara	  strategier.	  
Idag	  finns	  det	  en	  trend	  i	  viljan	  att	  investera	  i	  samhällsfastigheter,	  det	  vill	  säga	  fastigheter	  där	  

olika	  typer	  av	  samhällsservice	  bedrivs.	  Det	  kan	  handla	  om	  vård	  och	  omsorg,	  äldreboende,	  
gruppboende,	  skolor,	  polis	  och	  fastigheter	  för	  speciella	  behov.	  Investeringsvolymen	  för	  
denna	  typ	  av	  fastighet	  har	  ökat	  från	  två	  till	  tre	  miljarder	  kronor	  till	  tio	  miljarder	  kronor	  

mellan	  år	  2010	  och	  2011.	  Fördelen	  med	  att	  investera	  i	  samhällsfastigheter	  är	  att	  ägarna	  kan	  
teckna	  långa	  hyresavtal	  med	  kommuner,	  landsting	  och	  staten	  som	  hyresgäst,	  vilket	  ger	  säkra	  
inkomster	  och	  kassaflöden.	  Några	  av	  de	  större	  ägarna	  av	  samhällsfastigheter	  i	  Sverige	  är	  

Lönnbacken,	  Vasakronan,	  Norrporten,	  Hemfosa,	  Rikshem	  och	  Hemsö.	  Många	  av	  de	  nämnda	  
är	  ägda	  av	  institutioner	  så	  som	  AP-‐fonderna	  och	  Alecta.	  	  
	  

Under	  hösten	  2011	  spred	  sig	  den	  finansiella	  oron	  till	  banksystemet	  vilket	  resulterade	  i	  en	  
inbromsning	  på	  fastighetsmarknaden.	  Bankerna	  har	  blivit	  betydligt	  mer	  ovilliga	  med	  att	  
bevilja	  krediter	  och	  ställer	  allt	  högre	  krav	  på	  såväl	  högre	  marginaler	  som	  lägre	  belåningsgrad.	  

Bankernas	  ovilja	  till	  utlåning	  har	  lett	  till	  en	  ökad	  finansiell	  kreativitet	  hos	  fastighetsbolagen	  
(NAI	  Svefa,	  Nr	  1/2012)	  och	  är	  också	  enligt	  många	  en	  av	  förklaringarna	  till	  ökad	  efterfrågan	  på	  
samhällsfastigheter,	  då	  dessa	  anses	  som	  en	  säker	  investering.	  En	  annan	  förklaring	  till	  ökat	  

intresse	  i	  exempelvis	  äldreboenden,	  kan	  ha	  att	  göra	  demografisk	  fakta	  som	  att	  andelen	  
gamla	  människor	  i	  Sverige	  ökat	  radikalt	  under	  senare	  år	  och	  att	  det	  därför	  finns	  en	  stor	  

efterfrågan	  på	  denna	  typ	  av	  samhällsfastighet.	  Dessutom	  är	  investeringsmarknaden	  för	  
samhällsfastigheter	  relativt	  ny	  för	  privata	  aktörer	  då	  dessa	  fastigheter	  tidigare	  ägdes	  i	  princip	  
uteslutande	  av	  kommun	  och	  landsting	  själva.	  Idag	  har	  många	  av	  kommunerna	  och	  

landstingen	  av	  olika	  anledningar	  valt	  att	  sälja	  sina	  fastigheter	  för	  att	  sedan	  hyra	  tillbaka	  dem	  
av	  specialiserade	  fastighetsägare.	  	  	  
	  

Fastigheter	  sägs	  generellt	  ha	  en	  låg	  risk	  i	  förhållande	  till	  många	  andra	  typer	  av	  investeringar	  
och	  denna	  risk	  varierar	  beroende	  på	  i	  vilken	  typ	  av	  fastighet	  och	  på	  vilken	  marknad	  
investeringen	  görs.	  Identifieringen	  av	  dessa	  osäkerheter	  och	  risker	  är	  av	  stor	  vikt,	  för	  att	  

kunna	  förutspå	  om	  investeringen	  är	  lönsam	  eller	  inte.	  Riskfaktorer	  så	  som	  marknadsrisk,	  
teknisk	  risk,	  finansiell	  risk,	  hyresrisk	  etcetera	  är	  vanligt	  förekommande,	  dock	  i	  olika	  
utsträckning	  och	  påverkar	  därmed	  lönsamheten	  i	  en	  fastighet	  olika	  mycket.	  
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1.2 Syfte och problemformulering 
Denna	  studie	  syftar	  till	  att	  identifiera	  de	  osäkerheter/risker	  som	  existerar	  för	  investeringar	  i	  
samhällsfastigheter	  i	  Sverige.	  Läsaren	  skall	  genom	  detta	  arbete	  erhålla	  generell	  kunskap	  om	  

den	  aktuella	  fastighetsmarknaden	  i	  Sverige,	  riskanalyser	  och	  om	  hur	  värdet	  på	  en	  fastighet	  
bedöms.	  Studien	  skall	  framför	  allt	  ge	  en	  mer	  detaljerad	  insikt	  i	  de	  specifika	  fastighetsrisker	  
som	  medföljer	  vid	  förvärv	  samt	  förvaltande	  av	  samhällsfastigheter	  och	  bidra	  till	  en	  slutsats	  

om	  hur	  vida	  denna	  typ	  av	  investering	  är	  lönsam	  eller	  inte	  ur	  ett	  mer	  långsiktigt	  perspektiv.	  	  
	  

Med	  tanke	  på	  den	  ökade	  viljan	  för	  köp	  av	  samhällsfastigheter	  är	  det	  intressant	  att	  analysera	  
osäkerheterna	  kring	  dessa	  transaktioner,	  för	  att	  ta	  reda	  på	  om	  det	  är	  en	  sådan	  lönsam	  
investering	  som	  många	  fastighetsägare	  verkar	  tro.	  Få	  publicerade	  undersökningar	  har	  

tidigare	  gjorts	  som	  analyserar	  just	  riskerna	  med	  samhällsfastigheter	  men	  med	  tanke	  på	  den	  
trend	  som	  råder	  bör	  det	  finnas	  ett	  intresse	  hos	  olika	  parter	  för	  den	  här	  typen	  av	  studie.	  Med	  
grund	  i	  detta	  har	  tre	  frågeställningar	  utformats,	  nämligen;	  

	  
1.	  Hur	  kan	  priset	  motiveras	  utifrån	  informationen	  om	  framtida	  kassaflöden?	  	  
2.	  Vilka	  är	  de	  specifika	  fastighetsriskerna	  vid	  investeringar	  i	  samhällsfastigheter?	  
3.	  Vilka	  för-‐	  och	  nackdelar	  har	  samhällsfastigheter	  i	  jämförelse	  med	  andra	  
fastighetsinvesteringar?	  	  
	  

Frågeställningarna	  ska	  försöka	  besvaras	  genom	  att	  fokusera	  på	  två	  skeden.	  Först	  vad	  som	  
händer	  under	  kontraktets	  tid	  och	  därefter	  hur	  man	  ser	  på	  restvärdet,	  det	  vill	  säga	  vad	  
fastigheten	  är	  värd	  och	  har	  för	  möjligheter	  vid	  kontraktsslut.	  	  	  

	  

1.3 Avgränsning 
Samhällsfastigheter	  har	  valts	  att	  studeras,	  vilka	  tillfaller	  kategorin	  specialfastigheter.	  Det	  är	  
som	  tidigare	  nämnt	  ett	  aktuellt	  ämne	  då	  många	  investerare	  visat	  ökat	  intresse	  för	  denna	  typ	  
av	  investering	  samt	  att	  generella	  analyser	  av	  fastighetsriskerna	  för	  just	  denna	  typ	  inte	  

tidigare	  har	  publicerats.	  Arbetet	  kommer	  att	  fokusera	  på	  samhällsfastigheter	  uteslutande	  
och	  för	  att	  kunna	  jämföra	  liknande	  objekt	  med	  varandra	  har	  ytterligare	  en	  avgränsning	  gjorts	  
i	  form	  av	  vårdfastigheter.	  	  

	  
Vid	  valet	  av	  köpare	  har	  utländska	  investerare	  likväl	  som	  privatpersoner	  valts	  bort	  på	  grund	  
av	  brist	  på	  information	  och	  försvårad	  datainsamling.	  Istället	  har	  de	  två	  fastighetsbolagen	  

Rikshem	  (tidigare	  Dombron)	  och	  Hemsö	  valts	  ut,	  baserat	  på	  att	  de	  köpt	  flertalet	  
samhällsfastigheter	  under	  2011	  samt	  att	  de	  är	  relativt	  stora	  och	  välkända	  företag.	  Antalet	  
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transaktioner	  har	  också	  haft	  betydelse	  vid	  urvalet,	  då	  fastighetsbolaget	  skall	  ha	  köpt	  minst	  

två	  fastigheter	  på	  samma	  ort	  och	  vid	  samma	  tidpunkt	  (samma	  kvartal),	  motiverat	  med	  att	  de	  
båda	  transaktionerna	  då	  har	  haft	  liknande	  marknadsförutsättningar.	  Förklaring	  till	  att	  fler	  än	  
en	  fastighet	  skall	  studeras	  per	  ort	  är	  ett	  antagande	  om	  att	  det	  ger	  en	  mer	  generell	  och	  

korrekt	  analys	  och	  därmed	  även	  en	  mer	  trolig	  slutsats,	  eftersom	  specifika	  undantagsfall	  då	  
kan	  undvikas.	  	  
	  

Marknaden	  som	  skall	  utforskas	  är	  fastighetsmarknaden	  i	  Sverige.	  En	  analys	  av	  
fastighetsförvärv	  på	  tre	  delmarknader	  skall	  genomföras	  för	  att	  därefter	  kunna	  anta	  generella	  
slutsatser	  om	  värdepåverkande	  faktorer	  och	  osäkerheter,	  som	  då	  baserats	  på	  fler	  än	  en	  orts	  

fastighetsmarknad.	  Orterna	  som	  ska	  studeras	  är	  Sigtuna,	  Uppsala	  och	  Trollhättan,	  vilka	  
medvetet	  har	  valts	  i	  varierande	  storlek	  och	  på	  olika	  distanser	  från	  Stockholm	  som	  är	  den	  
starkaste	  fastighetsmarknaden	  i	  landet.	  Vidare	  motivering	  till	  att	  just	  dessa	  tre	  orter	  valts	  är	  

för	  att	  typen	  av	  köpare	  som	  efterfrågas	  av	  ovanstående	  avgränsning	  genomfört	  minst	  två	  
köp	  här	  under	  2011.	  	  	  	  	  
	  

De	  makroekonomiska	  riskerna	  kommer	  inte	  att	  utredas	  i	  denna	  uppsats,	  då	  de	  i	  det	  stora	  
hela	  påverkar	  alla	  och	  inte	  specifikt	  fastighetsbranschen	  med	  dess	  aktörer.	  Denna	  parameter	  
känns	  därför	  inte	  aktuell	  att	  ta	  med	  i	  analysen	  av	  just	  Samhällsfastigheter.	  	  

	  

1.4 Metod 

1.4.1 Val av ämne, företag och fallstudie 

Samhällsfastigheter	  är	  ett	  begrepp	  som	  hamnat	  i	  fokus	  under	  det	  senaste	  året.	  Trots	  den	  

stigande	  efterfrågan	  har	  det	  gjorts	  relativt	  lite	  efterforskning	  kring	  denna	  typ	  av	  
investeringar	  och	  de	  osäkerheter	  som	  uppkommer	  under	  innehavstiden.	  Många	  i	  
fastighetsbranschen	  har	  visat	  en	  optimism	  kring	  investeringstypen,	  med	  grund	  i	  långa	  

kontrakt	  med	  staten	  och	  kommuner	  som	  hyresgäster,	  medan	  andra	  är	  mer	  reserverade	  om	  
hur	  vida	  investeringen	  blir	  lönsam	  i	  slutändan	  eller	  inte.	  Intresset	  kring	  ämnet	  väcktes	  bland	  

dessa	  skilda	  åsikter,	  då	  det	  vore	  intressant	  att	  räkna	  på	  och	  analysera	  hur	  optimistiska	  
investerare	  bör	  vara	  kring	  köp	  av	  samhällsfastigheter.	  Det	  ska	  även	  noteras	  att	  begreppet	  
samhällsfastighet	  kan	  ha	  olika	  innebörd	  för	  olika	  människor,	  vilket	  kommer	  att	  diskuteras	  i	  

följande	  skrift.	  	  	  	  
	  
Många	  transaktioner	  av	  samhällsfastigheter,	  eller	  i	  bredare	  begrepp	  specialfastigheter,	  har	  

gjorts	  på	  mindre	  orter	  i	  Sverige	  under	  det	  senaste	  året	  och	  inte	  bara	  koncentrerat	  runt	  
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storstadsregionerna.	  Med	  hänsyn	  till	  det	  i	  kombination	  med	  vetskap	  om	  företagets	  olika	  

verksamhetsområden	  kontaktades	  fastighetskonsulten	  NAI	  Svefa	  för	  förfrågan	  om	  
handledning	  under	  uppsatsskrivandet.	  Företaget	  är	  ett	  av	  landets	  ledande	  inom	  olika	  typer	  
av	  rådgivning,	  så	  som	  inom	  fastighets-‐	  och	  samhällsutveckling,	  värdering,	  uthyrning,	  analys	  

och	  transaktion.	  De	  har	  dessutom	  bra	  kännedom	  ute	  i	  landet	  med	  egna	  kontor	  och	  
specialistkunskap.	  
	  

Med	  information	  om	  alla	  transaktioner	  som	  genomförts	  av	  den	  eftersökta	  fastighetstypen	  
under	  år	  2011	  valdes	  tre	  av	  dem	  för	  att	  studeras	  närmre.	  Det	  ansågs	  enklast	  att	  kunna	  
genomföra	  beräkningar	  och	  analyser	  med	  verklighetsanknutna	  exempel	  att	  relatera	  till,	  där	  

det	  dessutom	  finns	  verklig	  information	  om	  olika	  intressanta	  parametrar	  som	  köpeskilling,	  
utformning	  av	  hyreskontrakt,	  aktörernas	  tänk	  och	  så	  vidare.	  Tre	  transaktioner	  uppdelat	  
jämnt	  på	  två	  städer	  kändes	  som	  ett	  lagom	  antal	  för	  att	  kunna	  genomföra	  analysen,	  men	  

samtidigt	  undvika	  att	  de	  fastigheter	  man	  valt	  är	  ett	  undantagsfall.	  	  

1.4.2 Metodval 

För	  att	  få	  en	  bred	  inblick	  i	  de	  oklarheter	  och	  risker	  som	  finns	  vid	  köp	  av	  samhällsfastigheter	  
bör	  information	  och	  underlag	  komma	  från	  olika	  håll,	  varför	  flera	  metoder	  har	  valts.	  Öppna	  

intervjuer	  med	  insatta	  personer	  är	  en	  av	  metoderna.	  Resterande	  är	  att	  leta	  information	  i	  
litteratur	  och	  elektroniska	  källor	  samt	  att	  kolla	  på	  faktisk	  data	  som	  finns	  om	  de	  utvalda	  
transaktionerna.	  Det	  rör	  sig	  främst	  om	  köpeavtal,	  hyreskontrakt	  och	  åsikter	  av	  inblandande	  

parter	  som	  köpare,	  säljare	  och	  eventuellt	  hyresgäster.	  Även	  interna	  rapporter	  och	  analyser	  
från	  NAI	  Svefa	  kan	  komma	  att	  användas.	  Det	  kan	  därmed	  sägas	  att	  denna	  studie	  är	  en	  
kombination	  av	  en	  litteraturstudie	  och	  en	  kvalitativ	  studie.	  	  

1.4.3 Datainsamling  

Inledningsvis	  kommer	  data	  att	  letas	  i	  tryckt	  litteratur	  så	  som	  kursböcker	  och	  annat	  

kursmaterial,	  för	  att	  hitta	  begrepp,	  definitioner	  och	  beräkningsmetoder.	  Även	  datakällor	  så	  
som	  tidskrifter,	  tidigare	  uppsatser	  och	  avhandlingar	  kommer	  att	  eftersökas.	  Vidare	  ska	  
information	  komma	  från	  intervjuade	  personer	  på	  de	  aktuella	  fastighetsföretagen	  (köparna	  

och	  säljarna),	  rådgivare	  (NAI	  Svefa)	  med	  mera.	  Även	  eventuella	  interna	  rapporter	  kommer	  
att	  användas	  i	  ett	  inledande	  skede.	  
	  

Första	  delen	  i	  metoden	  kommer	  att	  bestå	  av	  att	  reda	  ut	  begrepp,	  definiera	  ord	  och	  satser	  
samt	  bryta	  ner	  pris	  och	  värde	  i	  mindre	  delar	  för	  att	  sedan	  utreda	  och	  analysera	  vad	  som	  
menas	  med	  dessa	  och	  vilka	  riskfaktorer/osäkerheter	  som	  påverkar	  dem.	  Andra	  delen	  
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kommer	  bestå	  av	  att	  granska	  de	  två	  utvalda	  orterna	  och	  transaktionerna,	  köparna	  och	  

hyreskontrakten	  för	  att	  se	  hur	  de	  tänkt,	  vilka	  antaganden	  som	  gjorts	  samt	  få	  bakgrundsdata	  
till	  kommande	  beräkning.	  Datakällan	  kommer	  här	  bestå	  av	  intervjuer	  med	  personer	  på	  de	  
köpande	  och	  säljande	  bolagen	  samt	  hyreskontrakt	  och	  andra	  avtal.	  Tredje	  delen	  skall	  

fokusera	  på	  beräkningen	  och	  att	  få	  fram	  siffror	  som	  går	  att	  redovisa	  och	  motivera	  i	  en	  
investeringsanalys.	  Dessa	  siffror	  används	  till	  att	  göra	  en	  värdering	  av	  fastighetens	  kontrakt	  
med	  olika	  antagen	  gjorda,	  för	  att	  slutligen	  få	  fram	  ett	  avkastningsvärde	  som	  går	  att	  jämföra	  

med	  det	  pris	  som	  betalats	  för	  fastigheten	  och	  eventuellt	  en	  alternativ	  investering	  som	  anses	  
ha	  låg	  risk,	  till	  exempel	  en	  obligationsfond.	  
	  

1.5 Disposition  
Kapitel	  två	  består	  av	  kort	  beskrivning	  av	  Sveriges	  ekonomi	  idag,	  fastighetsmarknaden	  samt	  

grundläggande	  fastighetsteori.	  
Kapitel	  tre	  redogör	  för	  tidigare	  forskning	  närliggande	  denna	  studie.	  
Kapitel	  fyra	  innehåller	  en	  kort	  redogörelse	  för	  transaktionsdata	  från	  2011,	  tre	  fallstudier	  
samt	  köparnas	  och	  säljarnas	  motivering	  till	  köp	  och	  försäljning.	  	  
Kapitel	  fem	  inrymmer	  presentation	  av	  aktörerna	  och	  hur	  de	  tänker.	  
Kapitel	  sex	  består	  av	  kort	  kontraktsanalys,	  känslighetsanalys	  och	  investeringskalkyl.	  
Kapitel	  sju	  redogör	  för	  analys	  och	  diskussion.	  	  
Kapitel	  åtta	  klargör	  slutsatsen	  samt	  ger	  förslag	  på	  vidare	  forskning.	  
Därefter	  följer	  litteraturförteckning	  och	  bilagor.	  	  

	  

1.6 Källkritik och reliabilitet av datamaterial   
Det	  som	  återfinns	  under	  teorikapitlet	  är	  data	  från	  välkända	  kursböcker	  och	  annan	  troligen	  
tillförlitlig	  litteratur.	  Kontrakten	  är	  faktiska	  handlingar	  och	  därmed	  verklighetsanknuten	  data.	  
Även	  köpeskillingarna	  är	  historisk	  och	  riktig	  data	  vilket	  innebär	  att	  den	  grundutgörande	  

datamängden	  som	  använts	  i	  investeringskalkylerna	  och	  därmed	  ligger	  till	  grund	  för	  analysen	  
kan	  anses	  tillförlitlig.	  Dock	  finns	  det	  större	  risk	  att	  osäkerheter	  och	  fel	  kan	  ha	  uppstått	  från	  
det	  data	  som	  tillhandahållits	  via	  intervjuer	  och	  företags	  egna	  hemsidor,	  vilket	  gör	  att	  dessa	  

källor	  inte	  är	  helt	  tillförlitliga.	  Till	  exempel	  kan	  intervjuade	  personer	  vara	  partiska	  eller	  
utelämna	  information	  av	  intresse	  för	  att	  vinkla	  verkligheten	  till	  sin	  och	  företagets	  fördel.	  
Vidare	  finns	  det	  föga	  tidigare	  forskning	  om	  just	  samhällsfastigheter,	  vilket	  innebär	  att	  få	  

tidigare	  slutsatser	  har	  dragits	  om	  de	  osäkerheter	  denna	  typ	  av	  investering	  kan	  medföra.	  Det	  
finns	  därmed	  inte	  några	  tidigare	  resultat	  att	  jämföra	  denna	  studie	  med.	  En	  annan	  svårighet	  
är	  att	  få	  tidigare	  liknande	  kontrakt	  löpt	  ut	  ännu,	  eftersom	  den	  här	  typen	  av	  kontrakt	  är	  så	  

pass	  nya.	  Det	  blir	  därför	  svårare	  att	  analysera	  vad	  som	  kan	  tänkas	  hända	  efter	  kontraktens	  
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slut	  samt	  under	  dess	  giltighetstid,	  då	  referensjämförelser	  saknas.	  Även	  brist	  på	  information	  i	  

form	  av	  för	  få	  jämförda	  hyresavtal	  kan	  komma	  att	  ge	  missvisande	  värden.	   	  
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2 Fastighetsmarknaden, begrepp och grundläggande 
teori 

2.1 Fastigheter 

2.1.1 Fastighet, byggnads- och taxeringstyp 

I	  första	  kapitlet	  Jordabalken	  (JB)	  stadgas	  att	  ”fast	  egendom	  är	  jord”	  och	  att	  denna	  jord	  är	  
indelad	  i	  ”fastigheter”.	  Begreppet	  ”fastighet”	  är	  inte	  uttryckligen	  definierat	  i	  JB	  men	  av	  

förarbeten	  framgår	  dock	  att	  en	  fastighet	  avser	  egendom	  som	  skall	  redovisas	  i	  
fastighetsregistret.	  En	  fastighet	  är	  i	  första	  hand	  ett	  geografiskt	  avgränsat	  område,	  men	  kan	  
numera	  även	  utgöras	  av	  ett	  tredimensionellt	  avgränsat	  utrymme,	  vanligast	  är	  ändå	  en	  

tvådimensionell	  avgränsning	  (Anon.,	  2008,	  13).	  Fastigheter	  är	  unika	  då	  varje	  fastighet	  har	  ett	  
bestämt	  läge,	  vilket	  skiljer	  dessa	  från	  andra	  typer	  av	  investeringar.	  Det	  finns	  många	  faktorer	  
som	  bidrar	  till	  varje	  fastighets	  individualitet	  förutom	  läget,	  så	  som	  fastighetstyp,	  tomtarea,	  

byggnadens	  storlek,	  utseende	  och	  skick	  osv.	  De	  har	  även	  lång	  varaktighet,	  kräver	  stora	  
transaktionskostnader	  i	  såväl	  tid	  som	  pengar	  samt	  har	  låg	  omsättningshastighet	  (Tuvéne,	  
2005).	  (Slutligen	  finns	  det	  även	  ett	  begränsat	  utbud	  av	  fastigheter	  på	  marknaden.)	  

	  
Förändringar	  i	  fastighetsbeståndet	  sker	  till	  allra	  största	  del	  genom	  fastighetstransaktioner,	  
där	  de	  olika	  fastigheterna	  byter	  ägare	  och	  ägarna	  utvecklar	  sitt	  bestånd.	  Nytillskottet	  av	  

bebyggda	  fastigheter	  uppgår	  endast	  till	  någon	  procent	  av	  beståndet	  per	  år,	  alltså	  kan	  man	  
betrakta	  fastighetsmarknaden	  som	  en	  andrahandsmarknad.	  Däremot	  tillkommer	  det	  till-‐	  och	  
ombyggnader	  i	  stor	  omfattning.	  Karaktären	  av	  beståndet	  kan	  fås	  genom	  att	  dela	  upp	  

fastigheterna	  i	  olika	  fastighetstyper	  (typkoder)	  som	  sker	  enligt	  de	  allmänna	  
fastighetstaxeringarna	  (Anon.,	  2008,	  202-‐203).	  	  	  
	  

Fastighetstaxering	  har	  en	  viktig	  funktion	  då	  de	  åstadkommer	  ett	  underlag	  för	  den	  
beskattning	  som	  göra	  av	  landets	  fastigheter,	  genom	  att	  på	  ett	  bestämt	  sätt	  uppskatta	  ett	  
marknadsvärde	  på	  fastigheten.	  Dessa	  taxeringsvärden	  framgår	  av	  Lantmäteriets	  

fastighetsregister	  (VISA,	  TAXIF).	  I	  andra	  kapitlet	  fastighetstaxeringslagen	  (FTL)	  definieras	  hur	  
indelning	  i	  byggnadstyper	  ska	  ske	  vid	  fastighetstaxeringen.	  Utgångspunkten	  för	  indelningen	  

är	  att	  byggnadstypen	  bestäms	  utifrån	  det	  ändamål	  som	  den	  huvudsakliga	  delen	  av	  
byggnaden	  är	  inrättad	  för	  och	  det	  sätt	  som	  den	  till	  övervägande	  del	  används	  på	  (Anon.,	  
2008,	  147-‐150).	  De	  olika	  byggnadstyper,	  även	  kallade	  fastighetstyper	  som	  definieras	  är	  

lantbruks-‐,	  småhus-‐,	  hyreshus-‐,	  ägarlägenhets-‐,	  elproduktions-‐,	  industri-‐	  och	  specialenheter	  
samt	  täkter	  (Skatteverket,	  2011).	  Resterande	  fastigheter	  tillfaller	  kategorin	  övrig	  fastighet.	  
Det	  totala	  taxeringsvärdet	  för	  samtliga	  skattepliktiga	  fastigheter	  i	  landet	  uppgick	  enligt	  2011	  
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års	  allmänna	  och	  särskilda	  fastighetstaxering	  6	  346	  miljarder	  kronor.	  Detta	  innebär	  en	  

ökning	  med	  298,1	  miljarder	  kronor	  eller	  4,9	  procent	  jämfört	  med	  2010	  års	  förenklade	  och	  
särskilda	  fastighetstaxering	  (Walestad	  &	  Verhage,	  2011).	  

2.1.2 Samhällsfastigheter 

Inom	  de	  olika	  byggnadskategorierna	  finns	  vidare	  indelningar,	  så	  som	  att	  hyreshus	  kan	  bestå	  
av	  bland	  annat	  lokaler	  och	  parkeringshus/garage	  samt	  att	  en	  industribyggnad	  kan	  innefatta	  

lager.	  Samhällsfastigheter	  tillfaller	  kategorin	  specialfastigheter	  som	  kännetecknas	  av	  att	  de	  
är	  skatte-‐	  och	  avgiftsfria	  samt	  tillhör	  800-‐serien	  (Skatteverket,	  2011).	  Vidare	  definieras	  
samhällsfastigheter	  av	  att	  det	  i	  dessa	  byggnader	  bedrivs	  samhällsservice,	  så	  som	  skolor,	  

vårdcentraler	  och	  polisstationer	  och	  andra	  fastigheter	  i	  offentlig	  drift.	  Det	  saknas	  en	  
vedertagen	  och	  entydig	  definition	  av	  begreppet	  samhällsfastighet,	  men	  de	  flesta	  i	  
fastighetsbranschen	  verkar	  ha	  samma	  uppfattning	  om	  begreppet.	  För	  att	  nämna	  ett	  exempel	  

så	  har	  samhällsfastigheter	  beskrivits	  som	  ”fastigheter	  som	  är	  finansierade	  med	  skattemedel	  
direkt	  eller	  indirekt	  och	  ger	  en	  nytta	  för	  samhället	  genom	  den	  service	  som	  bedrivs	  där”	  
(Alsborger,	  2012).	  En	  annan	  vanlig	  benämning	  på	  dessa	  fastigheter	  är	  publika	  fastigheter,	  

från	  engelskans	  Public	  Property.	  De	  båda	  begreppen	  har	  i	  stort	  sett	  samma	  innebörd	  och	  
sammanfattas	  av	  Boverket	  som	  ”lokaler	  som	  riktar	  sig	  till	  och	  används	  av	  allmänheten”	  

(Boverket,	  2012).	  	  

2.1.3 Vårdfastigheter  

Vårdfastigheter	  är	  som	  ovan	  nämnt	  en	  typ	  av	  samhällsfastighet	  och	  har	  typkoden	  823.	  Det	  
finns	  olika	  typer	  av	  vårdfastigheter	  så	  som	  särskilt	  boende,	  det	  vill	  säga	  vård-‐	  och	  
omsorgsboende,	  äldreboende	  och	  seniorboende,	  rehabiliteringsfastigheter,	  vårdcentraler,	  

barnavårdscentraler,	  tandläkarmottagningar	  etc.	  Det	  gemensamma	  för	  dessa	  fastigheter	  är	  
vad	  som	  framgår	  av	  namnet,	  att	  någon	  form	  av	  vård	  bedrivs	  här.	  Största	  fastighetsägarna	  av	  
vård	  och	  skolor	  i	  Sverige	  är	  överlägset	  storstadsregionernas	  kommuner,	  varav	  Stockholms	  

kommuns	  bestånd	  uppgår	  till	  närmre	  700	  fastigheter,	  Göteborgs	  bestånd	  cirka	  600	  
fastigheter	  och	  Malmös	  bestånd	  är	  omkring	  270	  fastigheter.	  Därefter	  följer	  fler	  större	  
kommuner	  och	  därnäst	  Hemsö	  och	  Rikshem	  som	  första	  två	  privata	  ägare	  (Datscha,	  2012).	  	  

	  
Vad	  gäller	  vårdfastigheter	  ställs	  det	  höga	  krav	  på	  förvaltning	  och	  underhåll	  av	  byggnaderna	  
eftersom	  människor	  med	  behov	  av	  hjälp	  bor	  och	  vårdas	  i	  dessa	  lokaler.	  En	  stor	  del	  av	  

fastighetsbeståndet	  i	  offentlig	  drift	  har	  stora	  underhållsbehov.	  Se	  vidare	  resonemang	  under	  
kapitlet	  2.1.5	  Äga	  eller	  hyra	  nedan.	  År	  2011	  utgjorde	  andelen	  taxerade	  vårdfastigheter	  12	  
procent	  av	  Sveriges	  totala	  fastighetsbestånd	  av	  specialenheter,	  se	  tabell	  1.	  	  
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Specialenheter	  år	  2011	  och	  2010.	  Antal	  taxeringsenheter.	  Hela	  riket	  

Typ	  av	  taxeringsenhet	  
	   	  

	  	  	  	  	  	  	  Antal	  
taxeringsenheter	  

(typkod)	   	  	   	  	   2011	   2010	  
Summa	  specialenhet	  (800-‐890)	  

	  
83	  774	   84	  121	  

Därav:	  
	   	   	   	  tomtmark	  (810)	  
	   	  

3	  183	   3	  184	  
distributionsbyggnad	  (820)	  

	  
14	  880	   14	  886	  

reningsanläggning	  (821)	  
	   	  

6	  697	   6	  682	  
värmecentral	  822)	  

	   	  
723	   719	  

vårdbyggnad	  (823)	  
	   	  

10	  179	   10	  166	  
bad-‐,	  sport-‐,	  och	  idrottsanläggning	  (824)	   8	  939	   8	  926	  
skolbyggnad	  (825)	  

	   	  
9	  810	   9	  870	  

kulturbyggnad	  (826)	  
	   	  

6	  058	   6	  092	  
ecklesiastikbyggnad	  (827)	  

	  
10	  918	   11	  035	  

allmän	  byggnad	  (828)	  
	   	  

3	  379	   3	  432	  
kommunikationsbyggnad	  (829)	  

	  
7	  536	   7	  619	  

Kommunikationsbyggnad/	  telekommast	  (830)	   17	   16	  
försvarsbyggnad	  (890)	  

	   	  
1	  452	   1	  491	  

ej	  fastställd	  typ	  av	  specialenhet	  (800)	   3	   3	  
	  
Tabell	  1.	  	   Beskriver	  uppdelningen	  av	  det	  svenska	  fastighetsbeståndets	  specialenheter	  för	  år	  2010	  och	  2011	  
	   (Walestad	  &	  Verhage,	  2011).	  	  
	  

2.2 Sveriges ekonomi och utvecklingen på fastighetsmarknaden  
Under	  2011	  backade	  Stockholmsbörsen	  med	  16,7	  procent	  och	  var	  som	  lägst	  nere	  med	  27	  
procent	  sedan	  årsskiftet	  2010/2011.	  Det	  noteras	  samtidigt	  en	  uppgång	  under	  januari	  2012	  
på	  cirka	  åtta	  procent.	  Riksbanken	  kommer	  med	  stor	  sannolikhet,	  till	  följd	  av	  den	  svaga	  

ekonomin,	  behålla	  låg	  reporänta	  så	  länge	  inflationstrycket	  är	  lågt	  (NAI	  Svefa,	  Nr	  1/2012).	  	  
	  
Fastighetsmarknaden	  uppvisade	  under	  2011	  delade	  resultat,	  då	  tillväxten	  och	  

framtidsutsikterna	  under	  första	  halvåret	  var	  goda	  medan	  det	  andra	  halvåret	  påverkades	  
negativt	  av	  den	  europeiska	  eskalerande	  skuldkrisen.	  Oron	  på	  finansmarknaden	  spred	  sig	  
under	  hösten	  till	  banksystemet	  och	  utmaningen	  blev	  att	  hitta	  alternativa	  och	  hållbara	  

finansieringslösningar.	  Både	  transaktionsvolymen	  och	  antalet	  fastighetsaffärer	  blev	  lägre	  än	  
väntat	  och	  de	  huvudsakliga	  köparna	  blev	  dem	  med	  stort	  eget	  kapital.	  Även	  om	  vi	  står	  inför	  
en	  tid	  av	  svag	  ekonomisk	  tillväxt	  så	  är	  Sverige	  väl	  rustade	  med	  goda	  statsfinanser.	  Låg	  

statsskuld	  och	  en	  balanserad	  stadsbudget	  har	  varit	  landets	  framgångsrika	  koncept	  och	  en	  
orsak	  till	  att	  även	  under	  tredje	  kvartalet	  2011	  kunna	  skapa	  BNP-‐tillväxt	  på	  4,5	  procent.	  Dock	  
sjönk	  tillväxten	  under	  det	  fjärde	  kvartalet	  och	  konjunkturinstitutets	  prognoser	  för	  2012	  visar	  
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på	  en	  tillväxt	  om	  endast	  0,6	  procent.	  Även	  konsumtionssiffror	  visar	  på	  de	  svenska	  hushållen	  

tagit	  intryck	  av	  oron	  i	  omvärldens,	  då	  dessa	  föll	  kraftigt	  under	  sista	  kvartalet	  år	  2011.	  	  	  	  	  

2.2.1 Transaktionsmarknaden idag 

”Enligt	  DTZ	  uppgick	  transaktionsvolymen	  på	  den	  svenska	  fastighetsmarknaden	  till	  22,1	  
miljarder	  kronor	  under	  det	  första	  kvartalet,	  en	  uppgång	  med	  13	  procent	  jämfört	  med	  
motsvarande	  period	  förra	  året.”	  skriver	  Fastighetssverige	  på	  sin	  hemsida	  (Fastighetssverige,	  

2012).	  DTZ	  som	  är	  en	  av	  Sveriges	  ledande	  fastighetskonsulter	  redogör	  även	  för	  att	  bostäder	  
var	  det	  klart	  största	  enskilda	  segmentet,	  vars	  andel	  uppgick	  till	  40	  procent	  under	  det	  första	  
kvartalet.	  Kontor	  var	  det	  näst	  största	  segmentet	  med	  35	  procent.	  Stockholm	  var	  den	  staden	  

som	  attraherade	  mest	  kapital,	  hela	  46	  procent	  av	  transaktionsvolymen	  under	  första	  
kvartalet.	  Vidare	  framhävs	  att	  de	  svenska	  investerarna	  står	  för	  dominerade	  83	  procent	  av	  
försäljningsvolymen	  samt	  72	  procent	  av	  det	  investerade	  kapitalet.	  DTZ	  spår	  en	  ljus	  framtid	  

för	  transaktionsmarknaden	  i	  Sverige:	  ”Efterfrågan	  är	  stark,	  framför	  allt	  på	  nya	  eller	  
renoverade	  fastigheter	  i	  attraktiva	  lägen	  och	  med	  stabila	  hyresgäster.	  Samtidigt	  har	  ett	  antal	  
stora	  fastigheter	  annonserats	  ut	  för	  försäljning.	  Det	  som	  kan	  komma	  att	  bromsa	  

transaktionsflödet	  är	  svårigheter	  för	  köparna	  att	  ordna	  med	  finansiering.”	  (Fastighetssverige,	  
2012).	  Av	  de	  svenska	  köparna	  och	  säljarna	  är	  det	  främst	  institutioner	  och	  större	  

fastighetsbolag	  som	  varit	  aktiva	  under	  2011.	  För	  mindre	  objekt,	  i	  synnerhet	  utanför	  
storstäderna,	  har	  även	  privatpersoner	  och	  lokala	  aktörer	  varit	  aktiva	  (NAI	  Svefa,	  Nr	  1/2012).	  

2.2.2 Aktörer inom samhällsfastigheter expanderar 

Vad	  som	  går	  att	  utläsa	  ur	  kapitlen	  ovan	  är	  att	  den	  ekonomiska	  instabiliteten	  har	  påverkat	  
köparna	  till	  att	  bli	  mer	  reserverade	  gällande	  sina	  investeringar	  under	  slutet	  av	  2011.	  Med	  

flertalet	  nyligen	  genomförda	  fastighetsaffärer,	  såväl	  större	  och	  mindre,	  tyder	  ändå	  på	  att	  det	  
finns	  en	  fortsatt	  vilja	  att	  investera	  i	  den	  svenska	  fastighetsmarknaden,	  om	  än	  med	  lite	  
striktare	  finansieringskrav	  (NAI	  Svefa,	  Nr	  1/2012).	  Med	  grund	  i	  detta	  har	  samhällsfastigheter	  

kommit	  att	  bli	  en	  attraktiv	  investering	  för	  många	  köpare	  och	  under	  det	  senaste	  året	  har	  
aktörer	  som	  specialiserat	  sig	  på	  denna	  typ	  av	  fastighet	  ökat	  aggressivt,	  där	  flera	  av	  dessa	  
bolag	  förvaltar	  institutionellt	  kapital	  åt	  exempelvis	  AP-‐fonderna	  (Henninge,	  2012).	  Rikshem	  

som	  är	  ett	  av	  de	  specialiserade	  företagen,	  uppger	  att	  det	  är	  enklare	  att	  få	  finansiering	  och	  
dessutom	  med	  lägre	  ränta	  till	  denna	  typ	  av	  investering	  då	  den	  anses	  ha	  lägre	  risk	  än	  många	  
andra	  fastighetsinvesteringar	  (Höjvall,	  2012).	  Detta	  baserat	  på	  den	  låga	  hyresrisk	  som	  

investeringen	  medför,	  se	  vidare	  nedan	  under	  kapitel	  2.3	  Risk.	  	  
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I	  en	  rapport	  från	  NAI	  Svefa	  framgår	  följande:	  ”Under	  2011	  omsattes	  samhällsfastigheter	  för	  

drygt	  10	  mdkr	  där	  Rikshem	  (Fjärde	  AP-‐fonden	  och	  AMF	  Fastigheter)	  och	  Hemsö	  (Tredje	  AP-‐
fonden	  och	  Kungsleden)	  stod	  för	  drygt	  50	  procent	  av	  förvärven.	  Säljarna	  är	  i	  huvudsak	  
kommuner,	  landsting	  och	  stat	  med	  35	  procent	  av	  försäljningsvolymen	  men	  även	  

byggbolagen	  sålde	  avslutade	  nyproduktioner	  och	  stod	  för	  25	  procent.”.	  Dock	  är	  fortfarande	  
kommun,	  landsting	  och	  bolag	  med	  betydligt	  statligt	  ägande	  de	  största	  ägarna	  av	  publika	  
fastigheter/samhällsfastigheter.	  Investerarna	  är	  ofta	  experter	  på	  samhällsfastigheter	  då	  det	  

är	  deras	  kärnverksamhet,	  vilket	  matchar	  de	  flesta	  säljares	  efterfrågan	  på	  långsiktiga	  ägare.	  
För	  att	  uppnå	  en	  så	  kallad	  ”win-‐win”	  situation	  är	  det	  viktigt	  att	  verksamheten	  får	  en	  bättre	  
förvaltning	  som	  lyfter	  fastigheten	  och	  att	  köparna	  är	  medvetna	  om	  de	  underhållsbehov	  som	  

föreligger	  (NAI	  Svefa,	  Nr	  1/2012).	  	  
	  
Dock	  är	  det	  svårt	  att	  säga	  exakt	  hur	  stor	  del	  av	  kommunernas	  och	  landstingets	  

samhällsfastighetsbestånd	  som	  sålts	  ut	  samt	  det	  totala	  återstående	  beståndet.	  Anledningen	  
till	  den	  bristande	  informationen	  är	  enligt	  Jonas	  Hagetoft	  på	  Sveriges	  Kommuner	  och	  
Landsting	  att	  fastigheter	  klassas	  genom	  taxeringstyp	  och	  att	  samhällsfastigheter	  inte	  är	  en	  

egen	  kategori	  utan	  ligger	  under	  den	  gemensamma	  benämningen	  specialfastigheter.	  Därför	  
finns	  ingen	  exakt	  redogörelse	  för	  hur	  många	  av	  kommuners	  och	  landstingets	  fastigheter	  som	  
är	  samhällsfastigheter	  (Hagetoft,	  2012).	  

	  

2.3 Kontraktsuppbyggnad 
Ett	  hyreskontrakt	  för	  fastigheter	  kan	  vara	  uppbyggda	  på	  olika	  sätt	  och	  ha	  olika	  kontraktstider	  
(durationer).	  Gemensamt	  för	  samtliga	  kontrakt	  som	  skrivs	  mellan	  en	  hyresvärd	  och	  en	  
hyresgäst	  är	  att	  någon	  form	  av	  ersättning	  skall	  utgå	  till	  hyresvärden	  mot	  att	  hyresgästen	  får	  

rätt	  att	  nyttja	  fastigheten	  samt	  att	  hyresvärden	  upprätthåller	  en	  viss	  standard	  på	  lokalerna.	  
Kontraktet,	  som	  är	  ett	  avtal	  mellan	  dessa	  två	  parter,	  reglerar	  tillsammans	  med	  hyreslagen	  
rättsförhållandet	  mellan	  de	  bägge	  (Anon.,	  2008,	  77-‐78)	  och	  beskriver	  vilka	  skyldigheter	  samt	  

rättigheter	  de	  olika	  parterna	  erhåller.	  Det	  finns	  så	  kallade	  standardkontrakt	  för	  
lokalhyresmarknaden	  som	  de	  allra	  flesta	  använder	  sig	  av,	  bland	  annat	  det	  som	  framtagits	  av	  
Fastighetsägarna	  Sverige	  (formulär	  nr	  12B.2)	  som	  upprättades	  2008	  i	  samråd	  med	  SABO,	  

Svensk	  Handel	  och	  Sveriges	  Hotell-‐	  och	  Restaurangföretagare	  (SHR).	  Det	  är	  inte	  nödvändigt	  
att	  ett	  hyresavtal	  upprättas	  skriftligen,	  även	  om	  så	  är	  att	  föredra	  eftersom	  det	  underlättar	  
konstaterandet	  av	  vad	  parterna	  kommit	  överens	  om.	  Avtalet	  kan	  vara	  muntligt,	  men	  ska	  

dock	  vara	  skriftligt	  om	  någon	  av	  parterna	  begär	  det	  (Svensk	  handel,	  2008). 
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Ett	  kontrakt	  innehåller	  information	  som	  vem/vilka	  som	  är	  hyresgäster	  respektive	  hyresvärd,	  

kontraktstid	  och	  uppsägningstid,	  vilken	  hyra	  som	  skall	  betalas	  och	  hur	  denna	  förändras	  över	  
kontraktets	  tid,	  specifik	  fakta	  om	  fastigheten	  så	  som	  kvadratmeter	  samt	  särskilda	  villkor.	  En	  
viktig	  del	  av	  kontraktet	  kallas	  gränsdragningslista	  och	  beskriver	  vilka	  åtaganden	  och	  

förpliktelser	  hyresgästen	  och	  hyresvärden	  har.	  Detta	  rör	  till	  exempel	  hur	  underhåll	  ska	  
skötas,	  vilka	  investeringar	  som	  ska	  göras	  och	  när	  samt	  vem	  som	  oförutsedda	  händelser	  faller	  
på.	  	  

2.3.1 Hyreskontraktets delar 

Den	  fortsatta	  framställningen	  anknyter	  till	  villkoren	  under	  respektive	  rubrik	  i	  

standardhyreskontraktet	  (Svensk	  handel,	  2008).	  
	  
Hyresvärd	  och	  hyresgäst	  

Parterna	  i	  ett	  hyresförhållande	  är	  hyresvärden,	  som	  ofta	  är	  densamme	  som	  fastighetsägaren	  
och	  som	  upplåter	  lokalen,	  respektive	  hyresgästen	  som	  får	  lokalen	  upplåten.	  Både	  
hyresvärden	  och	  hyresgästen	  kan	  vara	  antingen	  fysiska	  eller	  juridiska	  personer,	  så	  som	  

aktiebolag,	  handelsbolag,	  föreningar	  etc.	  Det	  ska	  framgå	  med	  namn	  och	  person-‐	  eller	  
organisationsnummer	  vilken	  part	  som	  är	  vilken.	  Kontraktet	  ska	  signeras	  av	  bägge	  parter	  på	  

sista	  sidan	  och	  dessutom	  bör	  även	  vartenda	  sid	  blad	  signeras	  med	  parternas	  initialer	  nere	  i	  
det	  högra	  hörnet.	  
	  

Lokalens	  adress,	  användning	  och	  skick	  
Den	  hyrda	  lokalen	  identifieras	  med	  fastighetsbeteckning,	  adress,	  storlek	  och	  omfattning,	  
antal	  trappor	  och	  hus	  och/eller	  i	  vilket	  hus	  lokalen	  är	  belägen.	  En	  fördel	  om	  ritningar	  läggs	  

som	  bilaga.	  Det	  skall	  även	  framgå	  till	  vilken	  användning	  lokalen	  är	  avsedd.	  Vidare	  förutsätter	  
kontraktet	  att	  lokalen	  hyrs	  ut	  i	  befintligt	  skick,	  om	  inget	  annat	  anges.	  Eventuella	  oklarheter	  
eller	  brister	  skall	  identifieras	  före	  eller	  i	  samband	  med	  att	  lokalen	  hyrs	  ut.	  Båda	  parterna	  ska	  

vid	  tillträdesdagen	  ha	  klart	  för	  sig	  vem	  som	  svarar	  för	  olika	  åtgärder.	  En	  vanlig	  utgångspunkt	  
är	  att	  hyresvärden	  svarar	  för	  bas	  investeringar,	  som	  exempelvis	  ventilation	  och	  
avfallsutrymme,	  som	  krävs	  för	  det	  avtalade	  ändamålet	  med	  lokalen.	  De	  båda	  parterna	  bör	  

även	  besiktiga	  lokalen	  och	  upprätta	  ett	  protokoll	  som	  godkänns	  av	  de	  båda.	  	  
	  
Hyrestid,	  uppsägningstid	  och	  förlängningstid	  

Ett	  kontrakt	  kan	  både	  löpa	  bestämd	  och	  obestämd	  tid,	  men	  vilket	  det	  än	  är	  så	  ska	  detta	  
anges.	  Det	  vanligaste	  för	  lokaler	  är	  på	  bestämd	  tid.	  För	  att	  en	  index-‐	  eller	  
fastighetsskatteklausul	  ska	  få	  tillämpas	  måste	  kontraktet	  löpa	  i	  minst	  tre	  år.	  En	  tillträdesdag	  



	  

13	  
	  

och	  en	  slutdag	  bestäms	  vanligen,	  men	  kontraktet	  kan	  även	  gälla	  ”tills	  vidare”	  och	  då	  utan	  

möjlighet	  till	  att	  förlänga	  avtalet.	  I	  normalfallet	  då	  hyrestiden	  är	  mer	  är	  nio	  månader	  gäller	  
en	  uppsägningstid	  från	  hyresvärden	  om	  minst	  nio	  månader	  oavsett	  vad	  som	  står	  i	  avtalet,	  
medan	  från	  hyresgästen	  kan	  tiden	  för	  uppsägning	  vara	  kortare	  så	  länge	  det	  är	  angivet	  i	  

avtalet.	  	  
	  
Hyra,	  indexklausul	  och	  fastighetsskatt	  

För	  en	  lokal	  gäller	  marknadshyra,	  vilken	  definieras	  i	  57	  a	  §	  hyreslagen	  som	  den	  hyra	  som	  
lokalen	  vid	  hyrestidens	  utgång	  kan	  antas	  betinga	  på	  öppna	  marknaden.	  Parterna	  kan	  fritt	  
bestämma	  hyrans	  storlek	  som	  ska	  utgöra	  den	  ersättning	  som	  hyresgästen	  betalar	  till	  

hyresvärden	  med	  anledning	  av	  hyresförhållandet.	  Huvudregeln	  enligt	  19	  §	  hyreslagen	  är	  att	  
hyran	  för	  lokaler	  ska	  vara	  till	  beloppet	  bestämd.	  Hyresvärden	  kan	  alltid	  –	  oavsett	  hyrestidens	  
längd	  –	  ta	  ut	  ersättning	  för	  värme,	  varmvatten,	  elektrisk	  ström	  och	  va	  (vatten	  och	  avlopp).	  

Även	  omsättningshyra	  kan	  debiteras	  oavsett	  hyrestidens	  längd.	  Om	  kontraktet	  löper	  mer	  än	  
tre	  år	  kan	  hyran	  även	  bestämmas	  enligt	  ”annan	  beräkningsgrund”,	  vilket	  innebär	  att	  hyran	  
kan	  variera	  genom	  t.ex.	  en	  indexklausul	  eller	  klausul	  om	  fastighetsskatt.	  Skall	  hyran	  

indexeras,	  vilket	  den	  vanligen	  gör,	  ska	  en	  kryssmarkering	  göras	  i	  kontraktet	  och	  till	  det	  bifoga	  
en	  indexklausul	  där	  det	  framgår	  hur	  många	  procent	  hyran	  skall	  indexeras	  med.	  
Indexklausulen	  är	  kopplad	  till	  konsumentprisindex	  (KPI).	  Fastighetsskatt	  utgår	  på	  lokaler	  

sedan	  1996	  och	  utgör	  en	  viss	  procent	  av	  taxeringsvärdet,	  beroende	  på	  fastighetstyp.	  Då	  
ersättning	  för	  fastighetsskatt	  ska	  betalas	  som	  tillägg	  till	  hyran	  görs	  även	  här	  en	  
kryssmarkering	  i	  avtalet	  samt	  att	  en	  klausul	  skall	  bifogas.	  Enligt	  hyreslagen	  har	  parterna	  

frihet	  att	  avtala	  om	  hyrans	  betalning,	  men	  om	  ingen	  överenskommelse	  finns	  betalas	  hyran	  
oftast	  månadsvis	  i	  förskott.	  	  

	  
Ansvarsfördelning	  drift	  och	  underhåll	  
Vidare	  skall	  det	  framgå	  av	  kontraktet	  hur	  ansvarsfördelningen	  ser	  mellan	  hyresgäst	  och	  

hyresvärd,	  vem	  som	  ansvarar	  för	  underhåll	  och	  drift	  så	  som	  installationer,	  kyla,	  värme,	  
sandning,	  snöröjning,	  avfallshantering,	  trappstädning	  samt	  vem	  som	  står	  för	  oförutsedda	  
kostnader.	  Ofta	  finns	  en	  så	  kallad	  gränsdragningslista	  som	  reglerar	  detta.	  	  

	  
Mervärdesskatt	  (Moms)	  
För	  att	  en	  fastighetsägare	  ska	  få	  ta	  ut	  moms	  på	  hyran	  krävs	  det	  att	  denna	  genom	  ansökan	  

frivilligt	  låter	  registrera	  sig	  för	  skattskyldighet	  av	  uthyrning,	  helt	  eller	  delvis.	  Vidare	  för	  att	  en	  
hyresgäst	  skall	  vara	  skyldig	  att	  betala	  moms	  på	  hyran	  måste	  kontraktet	  innehålla	  en	  
bestämmelse	  om	  detta.	  Moms	  betalas	  på	  hela	  den	  ersättning	  som	  hyresvärden	  får	  av	  
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hyresgästen,	  endast	  med	  undantag	  för	  eventuell	  ränta	  och	  ersättning	  för	  skriftliga	  

betalningspåminnelser.	  Där	  med	  sagt	  att	  moms	  betalas	  även	  på	  ersättning	  för	  fastighetsskatt	  
samt	  på	  indextillägg.	  

2.3.2 Kontrakt för samhällsfastigheter 

De	  säregna	  dragen	  gällande	  kontrakt	  för	  samhällsfastigheter	  är	  att	  durationen	  är	  betydligt	  
längre	  än	  för	  andra	  typer	  av	  kontrakt,	  oftast	  mellan	  20-‐25	  år	  (Alsborger,	  2012).	  Denna	  siffra	  

kan	  jämföras	  med	  standardtider	  för	  exempelvis	  kontor	  och	  handel	  som	  ligger	  på	  3-‐5	  år	  eller	  
logistik	  som	  vanligen	  är	  10-‐15	  år.	  Dessutom	  hyrs	  dessa	  lokaler	  oftast	  av	  kommun,	  stat	  och	  
landsting	  vilket	  minskar	  risken	  för	  att	  hyresgästen	  går	  i	  konkurs	  och	  därmed	  flyttar	  ut	  

tidigare	  än	  avtalat.	  Dessa	  två	  faktorer	  bidrar	  till	  att	  hyrorna	  ofta	  blir	  mer	  förmånliga	  då	  det	  
föreligger	  väldigt	  låg	  hyresrisk,	  se	  vidare	  under	  kapitlet	  2.3.	  Risk.	  	  	  

2.3.3 Äga eller hyra 

Kommuner	  och	  landsting	  har	  ett	  brett	  ansvar	  att	  bedriva	  väl	  fungerade	  verksamheter	  inom	  

just	  vård,	  omsorg,	  skolor	  med	  mera.	  På	  de	  flesta	  områden	  finns	  det	  nationella	  övergripande	  
målsättningar	  och	  krav	  som	  sedan	  kompletteras	  med	  de	  lokala	  kraven	  och	  målen.	  Den	  
offentliga	  sektorn	  står	  inte	  endast	  för	  driften	  av	  verksamheten	  utan	  även	  för	  dess	  

finansiering.	  Historiskt	  sett	  har	  all	  relaterad	  verksamhet	  bedrivits	  av	  egen	  personal	  och	  i	  
fastigheter	  som	  kommunen	  och	  landstinget	  själva	  äger.	  Under	  senare	  år	  har	  dock	  många	  
offentliga	  enheter	  valt	  att	  fokusera	  på	  dess	  kärnverksamhet	  och	  därmed	  sälja	  fastigheterna	  

till	  specialiserade	  privata	  aktörer.	  Motsatsen	  förekommer	  också,	  där	  kommuner	  väljer	  att	  
fortsätta	  äga	  sina	  fastigheter	  men	  att	  lägga	  ut	  verksamheten	  på	  privata	  aktörer,	  till	  exempel	  
privata	  vårdföretag	  som	  Capio,	  Attendo	  och	  Carema.	  Även	  inhyrning	  av	  extern	  personal	  från	  

bemanningsföretag	  har	  blivit	  vanligare	  (Lind	  &	  Brunes,	  2008).	  	  
	  
För	  ett	  antal	  år	  sedan	  var	  metoden	  ”sale-‐leaseback”	  väldigt	  attraktiv,	  vilken	  innebär	  att	  

många	  företag	  som	  ägde	  sina	  egna	  fastigheter	  sålde	  dessa	  för	  att	  sedan	  hyra	  tillbaka	  av	  den	  
nya	  fastighetsägaren.	  På	  så	  vis	  frigjordes	  kapital	  som	  kunde	  användas	  för	  att	  utveckla	  
kärnverksamheten.	  Denna	  metod	  var	  särskilt	  vanlig	  för	  kommuner	  som	  sålde	  

verksamhetsfastigheter	  inom	  till	  exempel	  sjukvård	  och	  äldreomsorg	  för	  att	  sedan	  hyra	  
tillbaka	  större	  delen	  av	  den	  sålda	  fastigheten	  (Lind	  &	  Brunes,	  2008).	  Detta	  öppnade	  upp	  för	  
privata	  aktörer	  att	  äga	  dessa	  fastigheter	  där	  bland	  annat	  samhällsservice	  bedrivs,	  som	  

tidigare	  ägdes	  i	  princip	  uteslutande	  av	  kommunerna	  och	  landstinget	  själva.	  Transaktionsdata	  
från	  2011	  visar	  att	  många	  kommuner	  har	  sålt	  specialfastigheter,	  både	  till	  kommunägda	  och	  
privatägda	  fastighetsbolag	  men	  även	  en	  stor	  del	  till	  privatpersoner	  (Haag,	  2012).	  Historiskt	  
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sett	  så	  visar	  en	  enkätundersökning	  som	  gjordes	  år	  2008	  av	  Linda	  Andersson	  (Lind	  &	  Brunes,	  

2008,	  44-‐45)	  att	  vård-‐	  och	  äldreboendebyggnader	  var	  de	  mest	  förekommande	  sale-‐
leaseback	  affärerna	  i	  Sverige	  under	  2006,	  jämfört	  med	  andra	  
verksamhetsfastigheter/samhällsfastigheter.	  Undersökningen	  visar	  också	  att	  det	  var	  

kommunen	  som	  oftast	  tog	  initiativet	  till	  affären,	  medan	  både	  kommunen	  och	  den	  privata	  
aktören	  formulerade	  hyreskontraktet.	  	  	  	  	  	  
	  

Många	  av	  kommunens	  avyttringar	  av	  fastigheter	  beror	  på	  att	  underhållsbehovet	  i	  beståndet	  
av	  samhällsfastigheter	  är	  stort	  och	  att	  detta	  leder	  till	  en	  ekonomisk	  utmaning	  som	  tvingar	  
kommuner,	  stat	  och	  landsting	  till	  stora	  besparingar	  i	  kärnverksamheten.	  Detta	  kan	  över	  tid	  

medföra	  att	  kommuninvånarna	  får	  en	  sämre	  service.	  Då	  detta	  uppstår	  och	  valet	  mellan	  att	  
satsa	  på	  underhåll	  av	  fastigheterna	  och	  lokalerna	  eller	  att	  prioritera	  pengarna	  på	  att	  skapa	  
en	  fungerande	  kärnverksamheten	  väljs	  fastighetsunderhållet	  ofta	  bort.	  	  Detta	  har	  i	  

förlängningen	  resulterat	  i	  en	  stor	  ackumulerad	  underhållsskuld.	  Fler	  offentliga	  
fastighetsägare	  väljer	  att	  sälja	  delar	  av	  sitt	  bestånd,	  för	  att	  då	  kunna	  frigöra	  kapital	  till	  
underhåll	  och	  andra	  viktiga	  delar	  (NAI	  Svefa,	  Nr	  1/2012).	  

	  
Fatorer	  som	  påverkar	  valet	  	  
En	  fastighet	  bör	  ägas	  av	  den	  som	  vars	  beslut	  leder	  till	  optimalast	  användning	  av	  resurser.	  I	  

teorin	  är	  det	  oftast	  samma	  person	  eller	  företag	  som	  är	  villig	  att	  betala	  mest	  för	  fastigheten.	  
Det	  kan	  också	  vara	  så	  att	  köparen	  av	  en	  fastighet	  bedömer	  eller	  värderar	  vissa	  risker	  och	  
möjligheter	  annorlunda	  och	  därför	  är	  villig	  att	  köpa	  fastigheten.	  Viken	  form	  av	  ägare	  som	  är	  

rationellt	  påverkas	  av	  skillnader	  som	  finns	  mellan	  offentliga	  och	  privata	  aktörer.	  De	  faktorer	  
som	  kan	  göra	  det	  rationellt	  att	  sälja	  och	  hyra	  tillbaka	  är	  (Lind	  &	  Brunes,	  2008,	  11-‐13):	  

	  
1.	  Skillnader	  i	  drift-‐	  och	  underhållskostnader,	  inklusive	  ombyggnader	  
-‐	  Privata	  aktörer	  driver	  ofta	  fastigheten	  effektivare	  vilket	  tillfaller	  hyresgästen	  i	  form	  av	  en	  	  	  

relativt	  låg	  hyra.	  
	  	  
2.	  Skillnader	  i	  kapitalkostnader	  (räntekrav	  och	  avskrivningstider)	  	  
-‐	  Privata	  aktörer	  kan	  få	  fram	  kapital	  billigare	  och	  därmed	  ha	  lägre	  räntekrav	  
-‐	  Privata	  aktörer	  gör	  mindre	  avskrivningar	  eftersom	  denne	  bedömer	  livslängden	  på	  ett	  	  	  	  
annorlunda	  sätt	  (eller	  är	  styrd	  av	  ett	  annat	  regelverk)	  och	  kan	  därmed	  ta	  ut	  lägre	  hyra.	  	  

	  
3.	  Skillnader	  i	  riskbedömning	  och	  hur	  mycket	  man	  är	  beredd	  att	  betala	  för	  att	  undvika	  risker	  
-‐	  Ses	  ofta	  som	  en	  del	  av	  avkastningskravet,	  men	  tydliggörs	  genom	  att	  tas	  upp	  separat.	  



	  

16	  
	  

	  

4.	  Skillander	  när	  det	  gäller	  flexibilitet	  för	  den	  offentliga	  huvudmannen	  
-‐	  Långa	  avtal	  kan	  skapa	  starka	  bindningar	  för	  den	  offentliga	  huvudmannen,	  men	  i	  annat	  fall	  	  
kan	  det	  vara	  mer	  flexibelt	  att	  hyra	  då	  man	  kan	  lämna	  ytor	  på	  ett	  planmässigt	  sätt.	  Privata	  

ägare	  har	  ofta	  bättre	  förutsättningar	  att	  hyra	  ut	  lediga	  ytor	  och	  kan	  erbjuda	  flexibilitet	  mot	  
lägre	  kompensation	  än	  en	  offentlig	  ägare.	  	  	  
	  

5.	  Skillander	  i	  förmågan	  att	  förändra	  fastigheten	  och	  utnyttja	  inbyggda	  optioner,	  inklusive	  
uthyrning	  till	  tredje	  part	  
-‐	  En	  fastighet	  har	  en	  del	  möjligheter	  som	  en	  privat	  aktör	  kan	  ha	  större	  insikt	  i	  tack	  vare	  

erfarenhet,	  till	  exempel	  möjlig	  alternativanvändning	  genom	  mer	  eller	  mindre	  omfatande	  
investeringar.	  
	  
6.	  Interna	  managementaspekter	  
-‐	  Interna	  beslutsprocesser	  och	  ”maktfördelningen”	  mellan	  olika	  avdelningar	  av	  den	  offentliga	  
organisationen	  påverkas	  av	  ägande	  eller	  hyra.	  	  

	  

2.4 Finansiering 
Precis	  som	  andra	  bolag	  är	  fastighetsbolag	  beroende	  av	  finansiering	  utöver	  eget	  kapital	  för	  
att	  kunna	  genomföra	  sina	  investeringar.	  Traditionellt	  sett	  erhålls	  denna	  finansiering	  av	  
bankerna,	  som	  även	  idag	  är	  den	  dominerande	  finansiären,	  men	  dock	  har	  andra	  alternativ	  

blivit	  vanligare	  (Bergman	  &	  Åkerlind,	  2012).	  Lån	  till	  fastighetsinvesteringar	  kan	  även	  lämnas	  
av	  kreditinstitut,	  försäkringsbolag,	  fonder	  med	  fler	  som	  har	  kapital	  att	  placera.	  Bankernas	  
vanligaste	  finansieringsform	  för	  fastigheter	  är	  lån	  med	  panträtt	  i	  fastigheten	  som	  säkerhet	  

och	  ibland	  kompletteras	  denna	  säkerhet	  i	  form	  av	  borgen.	  Det	  sistnämnda	  gäller	  främst	  lån	  
med	  säkerhet	  nära	  belåningsvärdet,	  så	  kallade	  topplån	  (Lantmäteriverket	  &	  
Mäklarsamfundet,	  2010,	  p.	  283).	  	  	  

	  
Då	  den	  finansiella	  oron	  spred	  sig	  till	  under	  hösten	  2011	  till	  banksystemet	  medförde	  det	  en	  
inbromsning	  på	  fastighetsmarknaden	  då	  bankerna	  blev	  betydligt	  mer	  ovilliga	  att	  bevilja	  

krediter.	  Bankerna	  ställde	  högre	  krav	  på	  både	  belåningsgrad	  samt	  på	  högre	  marginaler	  och	  
deras	  ovilja	  ledde	  till	  en	  mer	  kreativa	  finansiella	  lösningar	  hos	  fastighetsbolagen.	  Därefter	  
har	  alternativen	  till	  klassisk	  belåning	  ökat,	  genom	  bland	  annat	  belåning	  med	  preferensaktier,	  

sparkonton	  och	  framför	  allt	  obligationslån.	  Några	  bolag	  i	  branschen	  bildar	  gemensamma	  
bolag	  för	  att	  finna	  nya	  finansieringsvägar.	  Genom	  att	  skapa	  dessa	  alternativa	  lösningar	  visar	  

fastighetsbolagen	  styrka	  och	  sätter	  press	  på	  bankerna	  att	  förbättra	  utlåningsvillkoren	  (NAI	  
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Svefa,	  Nr	  1/2012).	  Utvecklingen	  har	  även	  gått	  mot	  ett	  ökat	  användande	  av	  finansiella	  

instrument	  för	  att	  anpassa	  risken	  i	  aktörernas	  portfölj.	  För	  mer	  ingående	  information	  om	  
såväl	  derivatinstrument	  som	  andra	  finansieringsformer	  se	  vidare	  i	  examensarbetet	  
”Finansiering	  av	  fastighetsbolag”	  (Bergman	  &	  Åkerlind,	  2012).	  	  

	  
Storbankernas	  val	  av	  fastighetsfinansiering	  
Fastighetsbolagen	  är	  de	  enskilt	  största	  låntagarna	  hos	  Sveriges	  fyra	  storbanker,	  cirka	  20	  

procent	  av	  bankernas	  utlåning	  går	  till	  fastighetsförvaltande	  bolag	  (Larsson	  &	  Lennartsson,	  
2008).	  Som	  ovan	  nämnt	  finns	  det	  olika	  typer	  av	  finansieringar	  som	  går	  att	  applicera	  vid	  
fastighetsinvesteringar.	  Enligt	  Angelica	  Lundman	  som	  jobbar	  på	  Commercial	  Real	  Estate	  

avdelningen	  på	  en	  av	  Sveriges	  största	  banker	  (Skandinaviska	  Enskilda	  Banken,	  SEB)	  används	  
oftast	  ett	  banklån	  som	  vanligen	  struktureras	  som	  ett	  ”term	  loan”.	  Term	  loan	  är	  ett	  lån	  med	  
bestämd	  summa	  och	  som	  har	  ett	  specificerat	  återbetalningsschema	  och	  amorteras	  ned,	  till	  

skillnad	  från	  en	  revolverande	  facilitet	  där	  det	  utestående	  beloppet	  kan	  öka	  och	  minska	  fram	  
till	  löptidens	  slut.	  En	  löpande	  ränta	  betalas	  under	  lånetiden	  och	  vid	  förbestämt	  slutdatum	  
betalas	  hela	  kvarstående	  beloppet	  tillbaka.	  Term	  loan	  har	  oftast	  löptider	  mellan	  ett	  och	  tio	  

år	  (Lundman,	  2012).	  En	  annan	  av	  storbankerna	  säger	  att	  traditionella	  banklån	  med	  pant	  i	  
fastigheter	  är	  överlägset	  vanligast	  i	  både	  generella	  fastighetsfall	  samt	  för	  samhällsfastigheter	  
specifikt.	  I	  det	  senare	  fallet	  möjligen	  ännu	  mer	  vanligt	  till	  följd	  av	  att	  det	  är	  många	  

investerare	  som	  arbetar	  med	  låg	  belåningsgrad	  som	  investerar	  i	  samhällsfastigheter	  (Hemlig	  
källa,	  2012).	  
	  

2.5 Värdering och avkastning 

2.5.1 Värdeteori 

Med	  värdeteori	  avses	  en	  grundläggande	  teoribildning	  vars	  syfte	  är	  att	  förklara	  hur	  och	  varför	  
ett	  värde	  uppstår.	  Värdeteorin	  har	  sin	  grund	  i	  den	  allmänna	  ekonomiska	  teorin	  där	  centrala	  

begrepp	  är	  utbud	  och	  efterfrågan	  och	  där	  tillgångar	  ger	  förväntningar	  om	  framtida	  nyttor.	  
Fastigheter	  ses	  i	  sammanhanget	  som	  vilken	  tillgång	  som	  helst	  och	  formeln	  som	  förklarar	  

tillgångens	  nyttor	  skrivs	  ofta	  enligt	  följande:	  
	  
Värde	  =	  f(a,	  +	  b,	  +	  c,	  +	  d,…….+	  n)	  
	  
Formeln	  ovan	  visar	  hur	  ett	  värde	  uppstår	  genom	  en	  funktion	  av	  olika	  faktorer	  (a	  -‐	  n)	  där	  alla	  
har	  gemensamt	  att	  de	  mer	  eller	  mindre	  är	  en	  del	  i	  den	  process	  där	  värden	  på	  fastigheter	  

uppstår.	  Det	  krävs	  enligt	  marknadsekonomiska	  resonemang	  vissa	  grundläggande	  
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förutsättningar	  för	  att	  värde	  ska	  uppstå.	  Dessa	  kan	  variera	  men	  tillämpat	  på	  fastigheter	  är	  

följande	  fem	  förutsättningar	  vanliga	  och	  bildar	  tillsammans	  det	  som	  brukar	  kallas	  
värdeteorins	  kärna	  (Lantmäteriverket	  &	  Mäklarsamfundet,	  2010,	  3):	  

• behov	  finns	  hos	  användaren,	  vilka	  tillfredsställs	  genom	  användandet	  av	  fastigheten	  

• nytta	  uppstår	  då	  fastigheten	  ägs	  eller	  disponeras	  

• fastigheten	  kan	  endast	  disponeras	  av	  den/dem	  som	  äger	  eller	  använder	  den	  

• fastigheten	  är	  möjlig	  att	  överlåta	  	  

• den	  typen	  av	  fastighet	  finns	  bara	  i	  begränsad	  omfattning	  
	  

Värdet	  som	  skapas	  genom	  denna	  funktion	  är	  i	  först	  och	  främst	  ett	  individuellt	  värde	  för	  en	  
individ	  eller	  ett	  företag.	  I	  det	  här	  fallet	  utgår	  man	  ifrån	  ett	  ekonomiskt	  värde	  som	  kan	  
uttryckas	  i	  pengar,	  men	  ett	  värde	  kan	  omfatta	  mer	  än	  så.	  Några	  exempel	  på	  andra	  

värdebegrepp	  som	  existerar	  i	  vårt	  samhälle	  är	  miljövärde,	  politiska	  värden	  och	  
affektionsvärde.	  	  
	  

Vidare	  talas	  det	  om	  värderingsteori	  som	  indikerar	  att	  olika	  beslutssituationer	  ger	  olika	  typer	  
av	  värderingssituationer.	  Det	  talas	  främst	  om	  två	  olika	  situationer:	  

1. överlåtelsesituation	  

2. innehavssituation	  
I	  överlåtelsesituationen	  är	  den	  summa	  pengar	  som	  ägaren	  kan	  få	  genom	  att	  avyttra	  
fastigheten	  det	  mest	  väsentliga	  och	  vid	  dessa	  situationer	  talas	  det	  ofta	  om	  marknadsvärde.	  I	  

innehavssituationen	  däremot	  är	  man	  intresserad	  av	  framtida	  nyttor	  i	  form	  av	  olika	  
nettointäkter	  och	  då	  är	  avkastningsvärde	  och	  individuellt	  avkastningsvärde	  av	  största	  vikt.	  
Det	  sistnämnda	  syftar	  till	  att	  avkastningsvärdet	  knyts	  till	  en	  specifik	  aktörs	  förutsättningar.	  

Dock	  är	  den	  som	  vill	  köpa	  en	  fastighet	  intresserad	  av	  såväl	  marknadsvärdet	  som	  det	  
individuella	  avkastningsvärdet	  (Lantmäteriverket	  &	  Mäklarsamfundet,	  2010,	  4).	  	  

	  
Marknadsvärde	  
Det	  finns	  lite	  olika	  definitioner	  av	  marknadsvärde,	  men	  det	  är	  alltid	  kopplat	  till	  en	  tänkt	  

överlåtelsesituation	  och	  innebär	  sammanfattningsvis	  ”det	  mest	  sannolika	  priset	  vid	  
försäljning	  av	  fastigheten	  vid	  en	  viss	  angiven	  tidpunkt	  under	  normala	  förhållanden	  på	  en	  fri	  
och	  öppen	  marknad,	  med	  tillräcklig	  marknadsföringstid,	  utan	  partsrelationer	  och	  utan	  

tvång.”	  (Lantmäteriverket	  &	  Mäklarsamfundet,	  2010,	  6-‐7).	  Pris	  och	  marknadsvärde	  står	  nära	  
varandra	  men	  med	  en	  väsentlig	  skillnad	  i	  att	  pris	  är	  resultatet	  av	  en	  faktisk	  händelse,	  medan	  
marknadsvärde	  är	  det	  sannolika	  priset	  vid	  en	  eventuell	  försäljning	  och	  är	  därmed	  en	  prognos	  

för	  en	  framtida	  tänkt	  händelse.	  	  



	  

19	  
	  

Köpare	  och	  säljare	  har	  olika	  information,	  preferenser	  och	  erfarenhet	  av	  fastighetsaffär,	  vilket	  

bidrar	  till	  en	  variation	  i	  förväntat	  pris.	  Trots	  denna	  prisspridning	  finns	  ofta	  en	  viss	  
regelbundenhet	  och	  en	  samling	  av	  priser	  i	  ett	  centralt	  prisintervall.	  De	  noterade	  priserna	  
skulle	  uppvisa	  en	  frekvensfunktion	  för	  en	  normalfördelning,	  vilken	  förklaras	  i	  figur	  1	  nedan.	  

	  
Figur	  1.	  	   Frekvensfunktion	  för	  priser	  på	  fastighetsmarknaden,	  baserad	  på	  figur	  från	  boken	  
	   Fastighetsförvaltning	  (Lantmäteriverket	  och	  Mäklarsamfundet	  2010,	  7).	  
	  

Avkastningsvärde	  

Avkastningsvärdet	  definieras	  som	  ”nuvärdet	  av	  förväntade	  framtida	  nettoöverskott”	  och	  
används	  främst	  för	  avkastningsbärande	  fastigheter,	  så	  som	  hyreshus,	  jordbruksfastigheter	  
etc.	  Företagets	  eller	  personens	  skicklighet	  att	  driva	  fastigheten	  samt	  den	  aktuella	  

finansierings-‐	  och	  beskattningssituationen	  är	  de	  två	  faktorer	  som	  påverkar	  som	  inverkar	  
mest	  på	  storleken	  på	  avkastningsvärdet	  (Lantmäteriverket	  &	  Mäklarsamfundet,	  2010,	  8).	  
Enkelt	  kan	  sägas	  att	  nettovärdet	  räknas	  fram	  genom	  att	  från	  intäkterna	  räkna	  bort	  

kostnaderna	  för	  drift	  och	  underhåll.	  	  
	  
Drivkraften	  på	  fastighetsmarknaden	  utgörs	  av	  att	  säljare	  och	  köpare	  har	  olika	  individuella	  

avkastningsvärden.	  Säljaren	  motiveras	  att	  gå	  ut	  på	  marknaden	  då	  han	  förväntar	  sig	  att	  priset	  
på	  marknaden	  kommer	  överstiga	  hans	  avkastningsvärde.	  Köparen	  däremot	  kan	  anse	  sig	  
kunna	  få	  ett	  högre	  avkastningsvärde	  än	  säljaren	  och	  därmed	  skapas	  ett	  område	  som	  köpare	  

och	  säljare	  kan	  mötas	  för	  att	  nå	  ett	  avslut	  i	  affären,	  se	  figur	  2.	  
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Figur	  2.	   Område	  för	  möjligt	  avslut,	  baserad	  på	  figur	  från	  boken	  Fastighetsförvaltning	  (Lantmäteriverket	  
	   &	  Mäklarsamfundet,	  2010,	  8).	  

	  
Då	  man	  tittar	  på	  fastighetsmarknaden	  i	  stort	  så	  skiljer	  sig	  avkastningskraven	  relativt	  mycket	  
vad	  gäller fastighetstyp.	  Vissa	  aktörer	  kan	  exempelvis	  köpa	  bostäder	  på	  nivåer	  ner	  mot	  3	  %	  

givet	  att	  det	  finns	  en	  bostadsrättspotential	  medan exempelvis	  logistikfastigheter	  kräver	  en	  
initial	  avkastning	  om	  sju	  till	  åtta	  procent.	  Detta	  faktum	  beror	  på	  risken	  som	  är	  förknippad 

med	  respektive	  fastighet	  och	  förväntad	  värdeutveckling.	  Då	  bostäder	  på	  tillväxtorter	  har	  låg	  

vakansrisk	  så	  kan	  en	  logistikfastighet	  med	  en	  hyresgäst	  på ett	  3-‐årigt	  hyresavtal	  vara	  
exponerad	  mot	  en	  betydande	  vakans-‐	  och	  restvärdesrisk	  vilket	  en	  potentiell	  köpare	  vill	  bli 

ersatt	  för	  i	  form	  av	  en	  högre	  avkastning	  initialt. Sedan	  är	  samhällsfastigheter	  ett	  brett	  
begrepp	  och	  kan	  vara	  allt	  från	  vårdboenden	  till	  skolor	  eller	  kommunhus.	  Mellan	  dessa olika	  
inrättningar	  så	  skiljer	  sig	  riskerna	  åt	  vilket	  ska	  illustreras	  i	  avkastningskravet.  

	  
Sammanfattningsvis	  kan	  sägas	  att	  faktorer	  såsom	  bra	  läge,	  långa	  hyresavtal,	  starka	  
hyresgäster,	  god	  underhållsnivå	  etc. gör	  att	  en	  aktör	  kan	  acceptera	  lägre	  avkastningskrav	  

medan	  motsatta	  förhållanden	  kräver	  ett	  högre	  avkastningskrav.	  Sedan	  är	  vissa	  av	  dessa	  
delar	  vanligt	  förekommande	  hos	  olika	  fastighetstyper	  varför	  man	  på	  så	  sätt	  ser	  skillnader	  i	  
avkastningskrav mellan	  olika	  fastighetstyper	  (Johansson,	  2012).	  	   

2.5.2 Värderingsmetoder 

Värderingsmetoder	  används	  för	  att	  strukturera	  information	  och	  tekniskt	  utföra	  de	  

beräkningar	  som	  slutligen	  leder	  fram	  till	  värdebedömning.	  Det	  finns	  tre	  olika	  metoder	  som	  
är	  vanligast	  i	  värderingssammanhang	  (Lantmäteriverket	  &	  Mäklarsamfundet,	  2010,	  p.	  10).	  	  
	  

Ortsprismetoden	  
-‐	  Förväntat	  pris	  uppskattas	  med	  ledning	  av	  tidigare	  transaktioner	  genomförda	  för	  liknande	  
objekt,	  jämförelseobjekt,	  inom	  orten.	  
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Nuvärdesmetoden	  
-‐	  Värdet	  på	  fastigheten	  bestäms	  med	  utgångspunkt	  i	  förväntade	  avkastningar,	  som	  
nuvärdesberäknas	  till	  värdetidpunkten.	  	  	  
Produktionskostnadsmetoden	  

-‐	  En	  uppskattning	  om	  vad	  det	  skulle	  kosta	  att	  återanskaffa	  egendomen,	  inklusive	  
värdeminskningen	  (avskrivningar)	  och	  med	  tillägg	  av	  värdet	  för	  tomtmarken.	  
	  

	  
Figur	  3.	   Sambanden	  mellan	  värdteori,	  värderingsteori	  och	  värderingsmetoder,	  baserad	  på	  figur	  från	  

boken	  Fastighetsförvaltning	  (Lantmäteriverket	  &	  Mäklarsamfundet,	  2010,	  p.	  12).	  

	  
En	  fastighetsvärdering	  kan	  utarbetas	  på	  olika	  sätt,	  men	  generellt	  så	  inleds	  det	  med	  att	  
värderaren	  får	  ett	  uppdrag	  från	  en	  uppdragsgivare,	  därefter	  börjar	  det	  inledande	  arbetet	  

följt	  av	  datainsamling.	  Vid	  nästa	  steg	  görs	  en	  marknadsanalys	  av	  prisbildning	  och	  
prispåverkan,	  sedan	  en	  besiktning	  och	  därpå	  används	  värdering	  och	  analysmetod	  för	  att	  
komma	  fram	  till	  en	  värdebedömning	  som	  dokumenteras	  samt	  redovisas	  och	  resulterar	  i	  ett	  

värdeutlåtande	  till	  uppdragsgivaren	  (Lantmäteriverket	  &	  Mäklarsamfundet,	  2010,	  p.	  15).	  För	  
mer	  detaljerad	  information	  om	  värderingsprocessen	  se	  vidare	  i	  boken	  Fastighetsförvaltning	  
på	  sidorna	  15-‐62	  (Lantmäteriverket	  &	  Mäklarsamfundet,	  2010).	  	  	  	  

	  
Svårigheter	  vid	  värdering	  
Värderingar	  medför	  ofta	  en	  del	  svårigheter,	  till	  exempel	  inslaget	  av	  subjektiva	  bedömningar	  

samt	  hur	  vida	  värderaren	  ska	  spegla	  den	  verkliga	  marknaden	  eller	  hur	  marknaden	  borde	  
vara.	  Jämför	  man	  med	  exempelvis	  aktier-‐	  eller	  obligationsmarknaden	  så	  finns	  det	  fler	  spot-‐

priser	  som	  håller	  deras	  index	  uppdaterat	  då	  de	  har	  högre	  omsättningshastighet	  på	  
marknaden.	  Aktiemarknadens	  kurser	  uppdateras	  varje	  sekund	  och	  är	  mycket	  enkla	  att	  
övervaka	  då	  köpkursen	  redovisas	  löpande.	  Medan	  fastighetsmarknaden	  är	  svårare	  att	  
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genomlysa,	  eftersom	  information	  blir	  en	  bristvara.	  En	  fastighet	  måste	  primärt	  värderas	  

individuellt	  för	  att	  få	  ett	  bedömt	  marknadsvärde.	  Följden	  av	  det	  blir	  således	  att	  priset	  på	  en	  
fastighet	  aldrig	  kan	  bestämmas	  på	  förhand	  utan	  istället	  bygger	  på	  dessa	  värderingar	  och	  
fastighetsindex	  (Tuvéne,	  2005).	  	  

	  
Aktiemarknaden	  innefattas	  av	  en	  hög	  volatilitet,	  vilket	  innebär	  kursrörlighet	  och	  förknippas	  
därför	  med	  ett	  relativt	  högt	  risktagande.	  Fastigheters	  värdeförändringar	  däremot	  har	  inte	  

lika	  ojämnt	  rörelsemönster	  vilket	  medför	  den	  generella	  uppfattningen	  om	  att	  
fastighetsinvesteringar	  förknippas	  med	  lägre	  volatilitet	  tillika	  lägre	  risk.	  Det	  är	  en	  förklaring	  
till	  varför	  fastigheter	  utgör	  den	  största	  säkerheten	  för	  större	  lån,	  oavsett	  lånets	  syfte.	  Bank	  

of	  England	  uppskattar	  att	  en	  tredjedel	  av	  lånen	  från	  brittiska	  banker	  till	  världens	  länder	  är	  till	  
fastighetssektorn.	  Med	  detta	  som	  grund	  spelade	  värderingen	  av	  fastigheter	  en	  stor	  roll	  vid	  
den	  nyligen	  rådande	  finanskrisen	  och	  det	  skrevs	  flertalet	  rapporter	  om	  vilken	  metod	  som	  bör	  

användas	  vid	  en	  fastighetsvärdering	  för	  att	  uppnå	  ett	  marknadsmässigt	  korrekt	  värde.	  Ett	  
stort	  antal	  människor	  ansåg	  att	  fastigheter	  generellt	  blivit	  övervärderade	  och	  därmed	  att	  
bankerna	  lånat	  ut	  ”säkra”	  pengar	  till	  ett	  värde	  som	  inte	  existerade.	  Rapporten	  ”The	  basis	  of	  

valuations	  for	  secured	  commercial	  property	  lending	  in	  UK”	  (Crosby	  &	  Hughes,	  2011)	  syftar	  
till	  att	  undersöka	  värderingsgrunden	  som	  användes	  i	  Storbritannien	  vid	  kommersiella	  
fastighetslåneprocesser.	  Bankerna	  kritiserades	  för	  att	  ha	  valt	  en	  metod	  som	  gett	  en	  

övervärdering	  och	  då	  priset	  för	  en	  fastighet	  är	  en	  av	  de	  mest	  väsentliga	  faktorerna	  vid	  en	  
investering	  så	  är	  därmed	  värderingen	  som	  ligger	  till	  beslutsgrund	  minst	  lika	  viktig.	  
Värderingsmetoderna	  varierar	  i	  Sverige,	  precis	  som	  i	  Storbritannien	  och	  andra	  länder	  och	  det	  

är	  svårt	  att	  veta	  vilket	  värde	  som	  kan	  antas	  mest	  korrekt.	  	  	  

2.5.3 Due Diligence 

Inför	  ett	  en	  fastighetsinvestering	  görs	  alltid	  en	  så	  kallad	  DD,	  en	  Due	  Diligence	  
(företagsbesiktning).	  Innebörden	  av	  denna	  arbetsmetod	  och	  process	  är	  att	  samla	  in	  och	  

analysera	  information	  om	  ett	  företags-‐	  eller	  ett	  fastighetsförvärv.	  Företagsbesiktningen	  är	  i	  
första	  hand	  ett	  underlag	  för	  den	  köpande	  ledningen	  inför	  att	  ett	  beslut	  ska	  fattas	  och	  i	  andra	  
hand	  ett	  förhandlingsstöd	  i	  avtalsförhandlingen	  mellan	  köpande	  företag	  och	  säljande	  

företag.	  En	  DD	  kan	  variera	  i	  omfattning	  beroende	  av	  förvärvets	  storlek	  och	  karaktär,	  men	  
vanliga	  delar	  som	  ingår	  är	  en	  teknisk,	  juridisk,	  finansiell	  och	  miljömässig	  DD.	  
Miljöundersökningen	  har	  blivit	  allt	  mer	  framhållen	  under	  senare	  år.	  Köparen	  övertar	  genom	  

miljölagstiftningen	  ett	  ansvar	  för	  fastigheten	  som	  är	  stort	  och	  där	  miljöskador	  kan	  komma	  
att	  bli	  väldigt	  kostsamma.	  Vidare	  har	  de	  olika	  aktörerna	  vid	  köpprocessen:	  köpare,	  säljare,	  
mäklare	  och	  undersökare	  olika	  intressen	  av	  hur	  denna	  DD	  ska	  genomföras	  och	  presenteras	  
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och	  den	  slutliga	  rapporten	  kommer	  tillfredsställa	  aktörerna	  till	  varierande	  grad	  (Anon.,	  2008,	  

pp.	  309-‐353).	  
	  

2.6 Investeringsbeslutet 
Inför	  en	  investering	  krävs	  en	  kalkyl	  över	  framtida	  kassaflöden	  samt	  vilken	  alternativkostnad	  
investeringen	  har.	  Alltså	  en	  beräkning	  av	  vilken	  räntabilitet	  som	  kan	  erhållas	  på	  kapitalet	  
genom	  placering	  i	  andra	  typer	  av	  fastigheter	  eller	  investeringsformer.	  Denna	  kalkyl	  av	  stor	  

vikt	  då	  beslutet	  gällande	  fastighetsinvesteringar	  ofta	  påverkar	  investeraren	  över	  en	  lång	  
tidshorisont,	  vilket	  gör	  att	  beräkningarna	  och	  underlaget	  måste	  vara	  av	  god	  kvalitet.	  Det	  

viktigaste	  i	  beslutsprocessen	  är	  att	  värdera	  de	  olika	  betalningsflöden	  som	  uppkommer	  
genom	  investeringen,	  vilka	  ligger	  till	  grund	  för	  om	  investeringen	  är	  lönsam	  eller	  ej.	  
Värderingen	  baseras	  på	  tre	  olika	  betalningsströmmar,	  vilka	  är	  grundinvesteringen,	  de	  årliga	  
nettoinbetalningarna	  (driftnettot)	  och	  restvärdet	  (Carlsson	  &	  Norman,	  2011).	  

	  
Figur	  5.	   Investeringsförloppet,	  baserad	  på	  figur	  från	  uppsatsen	  Investeringsbedömningar	  inom	  

fastighetsförvaltning	  (Andersson,	  Andersson,	  &	  Mohammed,	  2006).	  

	  
Här	  ingår	  transaktion	  och	  kringkostnader	  i	  grundinvesteringen	  men	  däremot	  tillkommer	  

stämpelskatt	  på	  tre	  procent	  av	  köpeskillingen	  för	  alla	  näringsidkare	  som	  köper	  en	  fastighet.	  
En	  bieffekt	  av	  denna	  typ	  av	  skatt	  är	  att	  de	  flesta	  kommersiella	  fastighetsaffärerna	  sker	  i	  

bolagsform,	  det	  vill	  säga	  att	  fastigheten	  ligger	  i	  ett	  bolag	  som	  köparen	  köper	  aktierna	  i.	  
Genom	  denna	  metod	  byter	  inte	  fastigheten	  lagfaren	  ägare	  och	  därför	  utgår	  ingen	  
stämpelskatt.	  	  

	  
Mark	  klassas	  som	  evigt	  bestående,	  vilket	  är	  förklaringen	  till	  att	  ingen	  avskrivning	  görs.	  Även	  
fastigheter/byggnader	  anses	  ha	  en	  lång	  livslängd,	  normalt	  60-‐100	  år	  men	  med	  ordentligt	  

underhåll	  så	  finns	  i	  princip	  ingen	  begränsning	  i	  livslängden.	  Effekten	  av	  detta	  är	  att	  nyttan	  
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och	  avkastningen	  kan	  räknas	  över	  en	  lång	  tidshorisont.	  Samtidigt	  visar	  studier	  att	  fördelarna	  

med	  direktägande	  i	  fastigheter	  ökar	  ju	  längre	  ägaren	  tenderar	  at	  ha	  fastigheten	  i	  sitt	  
bestånd.	  	  	  	  
	  

Som	  kan	  utläsas	  ur	  figuren	  ovan	  så	  krävs	  ibland	  större	  underhållsinsatser	  eller	  investeringar	  
då	  att	  saker	  går	  sönder	  är	  en	  del	  av	  risken	  som	  en	  fastighetsägare	  tar.	  Generellt	  sett	  behövs	  
en	  översikt	  vart	  20-‐30	  år	  men	  intervallet	  varierar	  beroende	  av	  många	  olika	  faktorer	  samt	  

vilken	  del	  av	  byggnaden	  det	  gäller.	  Dock	  skall	  denna	  aspekt	  finnas	  med	  i	  åtanke	  då	  
investeringskalkylen	  räknas	  fram.	  	  Till	  exempel	  har	  en	  putsad	  fasad	  en	  livslängd	  på	  30-‐35	  år,	  
medan	  tak,	  rör,	  badrum	  eller	  elledningar	  har	  andra	  tidshorisonter.	  Många	  stora	  reparationer	  

kan	  ta	  flera	  år	  innan	  investeringen	  betalar	  tillbaka	  sig	  (Carlsson	  &	  Norman,	  2011).	  	  	  
	  

2.7 Risk 

2.7.1 Definition och riskpremie 

Risk	  definieras	  i	  allmän	  betydelse	  som	  möjligheten	  att	  något	  oönskat	  skall	  inträffa	  och	  i	  
ekonomiska	  sammanhang	  kopplas	  den	  ofta	  till	  förlust	  av	  eget	  satsat	  kapital.	  En	  riskfylld	  
investering	  är	  då	  placeringen	  svänger	  mycket	  (volatilitet)	  på	  kort	  tid	  i	  förhållande	  till	  

beräknat	  medelvärde	  och	  kan	  mätas	  genom	  investeringens	  värdeökning	  eller	  
direktavkastning.	  Ett	  annat	  sätt	  är	  att	  beräkna	  risken	  på	  dessa	  två	  tillsammans.	  Varför	  en	  
investerare	  väljer	  hög	  risk	  i	  vissa	  fall	  är	  för	  att	  en	  sådan	  investering	  ger	  högre	  förväntad	  

avkastning.	  Därmed	  blir	  investeraren	  kompenserad	  för	  att	  de	  utsatts	  för	  högre	  risk	  och	  detta	  
definieras	  som	  riskpremien	  i	  investeringskalkylen.	  	  
	  
Avkastningskrav	  =	  riskpremie	  +	  den	  riskfria	  räntan	  
	  
Riskpremien	  är	  alltså	  inte	  den	  enda	  komponenten	  att	  väga	  in	  i	  avkastningskravet,	  eftersom	  

det	  alltid	  finns	  en	  alternativkostnad	  på	  kapitalet	  i	  form	  av	  en	  riskfri	  placering	  (Tuvéne,	  2005).	  
Investeraren	  behöver	  sammanfattningsvis	  en	  ekonomisk	  motivering	  till	  att	  ta	  risk,	  eftersom	  

de	  annars	  kan	  placera	  pengarna	  i	  riskfria	  placeringar	  så	  som	  statsobligationer.	  En	  rationell	  
investerare	  förordar	  maximal	  avkastning	  till	  minimal	  risk.	  

2.7.2 Fastighetsrisk  

Precis	  som	  i	  andra	  investeringsalternativ	  karakteriseras	  fastighetsinvesteringar	  utifrån	  två	  
perspektiv,	  avkastning	  och	  risk.	  Gällande	  fastigheter	  definieras	  risk	  som	  osäkerheten	  i	  

fastighetens	  förväntade	  förmögenhetsvärde,	  vilket	  är	  nuvärdet	  av	  det	  framtida	  värdet	  och	  
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driftnettot	  fram	  till	  det	  värdet	  (Carlsson	  &	  Norman,	  2011).	  Eftersom	  varje	  fastighet	  är	  unik	  

har	  den	  enskilda	  fastigheten	  även	  en	  unik	  risk	  kopplad	  till	  sig.	  Normalt	  behandlas	  risken	  som	  
ett	  tillägg	  på	  fastighetens	  avkastningskrav	  och	  ju	  större	  risk	  desto	  högre	  risktillägg	  krävs	  och	  
fastighetens	  värde	  minskar.	  Sambandet	  mellan	  fastigheters	  värde	  och	  risk	  kan	  belysas	  med	  

hjälp	  av	  direktavkastningsmetoden	  (Tuvéne,	  2005):	  
	  
V	  =	  DN/da	  	  

àda	  =	  r	  +	  i	  +	  R	  +	  ∆	  
	  
V	  =	  	   värde	  
DN	  =	  	   Driftnetto	  
da	  =	  	   direktavkastningskrav	  
r	  =	   realränta	  
i	  =	  	   inflation	  
R	  =	  	   risktillägg	  
∆	  =	  	   värdeförändring	  
	  
Fastighetsinvesterare	  ser	  precis	  som	  andra	  investerare	  olika	  på	  riskerna,	  en	  del	  gillar	  att	  ta	  
hög	  risk	  och	  andra	  inte.	  Ofta	  går	  valet	  att	  utläsa	  ur	  deras	  investeringsstrategi,	  det	  vill	  säga	  i	  

vilken	  typ	  av	  fastigheter	  samt	  inom	  vilka	  geografiska	  områden	  som	  investeringen	  görs.	  Det	  
föreligger	  en	  rad	  olika	  risker	  som	  värderas	  olika	  av	  fastighetsköparna;	  
	  
Teknisk	  risk	  
Med	  teknisk	  risk	  menas	  osäkerheter	  i	  de	  funktioner	  som	  behövs	  för	  att	  en	  fastighet	  och	  
byggnad	  skall	  kunna	  nyttjas	  till	  det	  ändamål	  den	  är	  avsedd	  för.	  Utöver	  basfunktionen	  att	  ge	  

skydd	  mot	  väder	  och	  vind	  skall	  den	  bistå	  hyresgästen	  med	  vatten	  och	  avlopp,	  ventilation,	  
värme,	  kyla	  etc.	  Tekniker	  för	  ovan	  nämnda	  installationer	  utvecklas,	  vilket	  gör	  fastigheten	  
mer	  avancerad	  både	  på	  gott	  och	  ont.	  Fördelarna	  är	  att	  med	  bättre	  teknik	  blir	  fastigheten	  

mer	  komfortabel	  och	  driftkostnaderna	  kan	  minska	  i	  och	  med	  mer	  miljöanpassade	  
installationer	  med	  mera.	  Nackdelarna	  som	  följer	  är	  att	  ökad	  och	  bättre	  teknik	  gör	  att	  
teknikens	  livslängd	  ofta	  är	  kortare	  än	  byggnadens.	  Det	  medför	  att	  underhålls-‐	  samt	  

investeringskostnaderna	  ökar	  för	  den	  uppdaterade	  tekniken	  samt	  och	  dessutom	  krävs	  det	  
ökad	  kompetens	  som	  kan	  hantera	  den	  nyare	  tekniken.	  Den	  tekniska	  risken	  kan	  minskas	  
genom	  att	  köpa	  nybyggda	  eller	  nyligen	  ombyggda	  fastigheter	  (Tuvéne,	  2005).	  

	  
Hyreskontraktsstruktur	  
Samtliga	  hyresgäster	  i	  en	  fastighet	  har	  tecknat	  ett	  hyreskontrakt	  som	  binder	  dem	  att	  betala	  

en	  bestämd	  hyra	  med	  ett	  visst	  betalningsintervall,	  vanligen	  månads-‐	  eller	  kvartalsvis,	  för	  att	  
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få	  besittning	  av	  en	  angiven	  yta.	  Risken	  i	  hyreskontraktsstrukturen	  ligger	  i	  löptider	  och	  

tidpunkter	  för	  uppsägning	  eller	  omförhandling.	  Tar	  alla	  kontrakt	  i	  samma	  fastighet	  eller	  för	  
samma	  ägare	  slut	  samtidigt	  finns	  det	  risk	  att	  flertalet	  av	  dem	  flyttar	  vilket	  får	  en	  hög	  
vakansgrad	  till	  följd.	  	  Sekundäreffekten	  blir	  förutom	  vakanserna	  i	  sig	  ett	  försämrat	  driftnetto	  

för	  fastigheten	  eftersom	  flera	  hyresinbetalningar	  uteblir.	  Genom	  att	  få	  en	  spridning	  av	  
tidpunkter	  då	  olika	  kontrakt	  löper	  ut	  minskar	  denna	  vakansrisk	  (Carlsson	  &	  Norman,	  2011).	  
Vanligast	  sträcker	  sig	  hyreskontrakten	  tre	  år	  i	  Sverige	  men	  tiden	  varierar	  mellan	  

fastighetstyp,	  användning	  och	  från	  fall	  till	  fall.	  Att	  binda	  upp	  en	  hyresgäst	  för	  en	  längre	  tid	  
ger	  ett	  säkrare	  kassaflöde	  men	  medför	  dock	  risker	  som	  att	  omförhandla	  hyran	  då	  
konjunkturen	  svänger.	  Därför	  används	  indexering,	  läs	  ovan	  i	  avsnittet	  2.1.4	  
Kontraktsuppbyggnad.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
Hyresgästprofil	  

Det	  finns	  i	  princip	  två	  sätt	  att	  säga	  upp	  ett	  hyresavtal.	  Det	  första	  är	  om	  det	  sägs	  upp	  och	  det	  
andra	  om	  hyresgästen	  inte	  kan	  betala	  hyran.	  Det	  första	  alternativet	  är	  mest	  fördelaktigt	  då	  
juridiska	  påföljder	  uteblir.	  Konkurs	  för	  hyresgäster	  är	  inget	  ovanligt	  och	  generar	  oförmåga	  

att	  betala	  hyran.	  Ett	  sätt	  att	  minska	  denna	  risk	  är	  att	  göra	  en	  grundlig	  riskanalys	  av	  
hyresgästen	  samt	  att	  diversifiera	  sig	  genom	  att	  välja	  hyresgäster	  med	  olika	  inriktningar	  
fördelade	  i	  varierade	  branscher	  (Carlsson	  &	  Norman,	  2011).	  Fastigheter	  med	  en	  stor	  

hyresgäst	  som	  hyr	  majoriteten	  av	  ytan	  kan	  verka	  bekvämt,	  men	  medför	  en	  kombinerad	  risk	  
som	  är	  kopplad	  både	  till	  hyresgästprofilen	  samt	  hyreskontraktsstrukturen.	  Det	  säger	  sig	  
självt	  att	  om	  denna	  hyresgäst	  flyttar	  eller	  går	  i	  konkurs	  kommer	  ett	  stort	  inkomstbortfall	  som	  

följd	  (Tuvéne,	  2005).	  	  	  	  
	  

Finansiell	  risk	  
Med	  finansiell	  risk	  menas	  den	  variation	  i	  intjäningsförmågan	  som	  direkt	  följd	  av	  
kapitalstrukturen	  som	  bolaget	  valt.	  Grundläggande	  parameter	  för	  kapitalstrukturen	  är	  

företagets	  soliditet,	  det	  vill	  säga	  dess	  betalningsförmåga	  på	  lång	  sikt.	  En	  hög	  soliditet	  innebär	  
att	  företaget	  i	  större	  utsträckning	  är	  finansierat	  med	  eget	  kapital	  och	  är	  därmed	  i	  mindre	  
utsträckning	  beroende	  av	  externa	  finansiärer.	  I	  en	  situation	  där	  företaget	  finansierar	  

verksamheten	  med	  lån,	  kommer	  räntebetalningar	  tvingas	  erläggas	  oavsett	  företagets	  
resultat.	  Finansiell	  risk	  definieras	  som	  skillnaden	  mellan	  totalrisk	  och	  rörelserisk	  och	  är	  nära	  
kopplad	  till	  företagets	  skuldsättning.	  Den	  finansiella	  risken	  kan	  delas	  upp	  i	  ränterisk,	  

finansieringsrisk,	  motpartsrisk,	  likviditetsrisk	  och	  valutarisk	  (Larsson	  &	  Lennartsson,	  2008).	  	  
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Marknadsrisk	  

Marknadsrisken	  påverkas	  av	  såväl	  makro-‐	  som	  mikrofaktorer.	  Den	  makroekonomiska	  
exponeringen	  ett	  företag	  utsätts	  för	  är	  i	  grunden	  obundet	  till	  företagsspecifika	  eller	  
branschspecifika	  särdrag,	  och	  där	  av	  kan	  man	  också	  urskilja	  de	  makroekonomiska	  riskerna	  i	  

det	  ekonomiska	  område	  ett	  företag	  verkar	  i	  (Ewerstrand	  &	  Jakob,	  2007).	  Därmed	  berör	  
makrofaktorerna	  inte	  endast	  en	  specifik	  fastighet,	  utan	  kan	  härledas	  till	  exempelvis	  räntor,	  
inflation	  och	  konjunktursvängningar.	  

	  
Då	  det	  gäller	  mikroekonomiska	  faktorer	  är	  en	  ortsanalys	  av	  stor	  vikt,	  det	  vill	  säga	  en	  orts	  
geografiska	  och	  marknadsmässiga	  förutsättningar.	  Läge,	  befolkning,	  näringsliv,	  infrastruktur,	  

utbildnings-‐	  och	  servicekvalitet,	  lokal	  ekonomi	  är	  exempel	  på	  faktorer	  som	  påverkar	  ortens	  
tillväxt-‐	  och	  utvecklingspotential.	  Grunden	  för	  framtida	  hyresnivåer,	  vakanser	  och	  priser	  
samt	  direktavkastningsutveckling	  för	  en	  orts	  fastighetsmarknad	  utgörs	  av	  bl.a.	  befolknings-‐	  

och	  näringsutvecklingen	  på	  orten,	  varför	  dessa	  parametrar	  är	  viktiga	  att	  analysera	  inför	  ett	  
förvärv.	  Tilläggas	  bör	  att	  olika	  typer	  av	  fastigheter	  påverkas	  i	  varierande	  grad	  av	  de	  
geografiska,	  demografiska	  och	  näringslivsrelaterade	  faktorerna	  (Anon.,	  2008,	  pp.	  230-‐231).	  

	  
Risker	  gällande	  samhällsfastigheter	  
Då	  samhällsfastigheter	  ofta	  har	  långa	  kontrakt	  med	  stat,	  kommuner	  och	  landsting	  så	  är	  

hyresrisken	  (hyresgästprofil	  och	  hyreskontraktsstruktur)	  låg,	  då	  konkursrisken	  är	  liten	  och	  
möjligheten	  till	  förlängda	  avtal	  efter	  hyresperiodens	  slut	  är	  stor.	  Däremot	  har	  den	  tekniska,	  
demografiska	  och	  marknadsrisken	  större	  betydelse	  gällande	  dessa	  fastigheter.	  Gällande	  den	  

tekniska	  risken	  krävs	  det	  i	  många	  fall	  specialutformade	  ytor	  och	  det	  ställs	  höga	  krav	  på	  
installationer	  och	  byggnadens	  skick	  i	  största	  allmänhet.	  Miljö-‐,	  hälso-‐	  och	  trygghetslagar	  

exempelvis	  styr	  de	  krav	  samhällsfastigheter	  samt	  andra	  fastigheter	  bör	  följa.	  Den	  inre	  miljön	  
har	  stor	  betydelse	  för	  bland	  annat	  vård-‐	  och	  omsorgsboenden,	  dvs.	  utrymmen	  för	  personer	  
med	  fysiska	  och	  psykiska	  funktionsnedsättningar	  (Haraldson,	  2010).	  Förvaltningen	  av	  denna	  

typ	  av	  specialfastigheter	  kräver	  en	  viss	  specialistkunskap	  om	  behoven	  för	  verksamheten	  som	  
bedrivs	  där,	  varför	  det	  kan	  underlätta	  att	  äga	  och/eller	  förvalta	  flera	  liknande	  fastigheter	  för	  
att	  det	  ska	  vara	  lönsamt.	  	  

	  
Demografins	  inverkan	  
Ser	  man	  specifikt	  på	  vårdfastigheter	  så	  är	  en	  del	  av	  demografiska	  utvecklingen	  viktig	  och	  så	  

blir	  även	  risken	  som	  den	  kan	  medföra.	  Stor	  del	  av	  vårdfastigheterna	  i	  Sverige	  är	  
äldreboenden	  och	  då	  är	  det	  väsentligt	  hur	  åldersstrukturen	  ser	  ut,	  hur	  pass	  friska	  gamla	  
människor	  är	  och	  hur	  utbudet	  ser	  ut	  bland	  de	  som	  arbetar	  på	  äldreboenden	  osv.	  I	  rapporten	  
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”Framtidens	  äldre,	  sammanfattning”	  som	  getts	  ut	  av	  Kairos	  Future	  redogörs	  för	  hur	  

rekordgenerationen	  (födda	  1945-‐1954)	  tänker	  kring	  sitt	  åldrande.	  Den	  beskriver	  bl.a.	  att	  
andelen	  66-‐åringar	  som	  förvärvsarbetar	  har	  ökat	  från	  19	  procent	  1997	  till	  36	  procent	  2009	  
och	  att	  större	  grupper	  pensionärer	  reser	  mer,	  är	  mer	  aktiva	  och	  vid	  bättre	  hälsa.	  Inom	  

äldreomsorgen	  är	  tiden	  som	  tillbringas	  på	  ett	  äldreboende	  kraftigt	  minskande	  och	  nu	  nere	  
på	  ett	  par	  månader	  i	  Stockholms	  stad.	  Äldreboenden	  har	  blivit	  mer	  som	  hospis.	  Därmed	  har	  
behovet	  av	  att	  hitta	  lösningar	  för	  de	  som	  är	  75+	  eller	  85+	  men	  inte	  bor	  på	  äldreboende	  blivit	  

allt	  större	  (Kempe,	  et	  al.,	  2012).	  	  
	  
Eftersom	  vi	  har	  en	  åldrande	  befolkning	  med	  en	  idag	  medellivslängd	  på	  84	  år	  för	  kvinnor	  och	  

80	  år	  för	  män	  så	  bör	  generellt	  efterfrågan	  på	  äldreboenden	  ökar.	  Dessutom	  ökar	  andelen	  
äldre	  människor	  av	  den	  totala	  befolkningen	  och	  år	  2014	  beräknas	  cirka	  två	  miljoner,	  
motsvarande	  20	  procent,	  av	  Sveriges	  befolkning	  vara	  över	  65	  år	  (Seman,	  2012).	  Dock	  har	  det	  

visat	  sig	  att	  antalet	  yngre	  personer	  (i	  åldern	  25-‐65	  år)	  per	  äldre	  har	  minskat	  från	  25	  stycken	  
år	  1970	  till	  12	  stycken	  år	  2010	  och	  spås	  vara	  nere	  på	  sju	  personer	  per	  äldre	  år	  2040	  
(Thorslund,	  2012).	  I	  denna	  utveckling	  föreligger	  en	  risk	  då	  någon	  måste	  arbeta	  på	  dessa	  

vård-‐	  och	  omsorgsboenden,	  dagverksamheter,	  demensboenden	  etc.	  	  	  
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3 Tidigare forskning 
	  

Det	  har	  tidigare	  forskats	  och	  skrivits	  om	  ämnen	  som	  ligger	  nära	  denna	  studies	  kärnfokus	  och	  
dessa	  avhandlingar	  har	  både	  bidragit	  med	  relevant	  fakta	  samt	  underlättat	  formuleringen	  av	  
studiens	  frågeställning.	  	  

3.1 Risk  
Risk	  begreppet	  har	  diskuterats	  i	  examensarbetet	  om	  hur	  olika	  aktörer	  presenterar	  risk	  

(Brandt	  &	  Karlsson,	  2011),	  där	  ett	  exempel	  om	  premiepensionsfonder	  har	  undersökts.	  Syftet	  
med	  detta	  arbete	  var	  att	  ta	  reda	  på	  hur	  risk	  presenteras	  för	  olika	  pensionsfonder,	  vilket	  
ligger	  utanför	  det	  område	  som	  analyseras	  i	  denna	  uppsats.	  Dock	  är	  deras	  diskussion	  kring	  

det	  generella	  riskbegreppet	  intressant.	  Ytterligare	  ett	  examensarbete	  som	  har	  analyserat	  
bland	  annat	  risk,	  genom	  en	  intressant	  jämförelse	  mellan	  aktie-‐	  kontra	  
fastighetsinvesteringar,	  är	  ”Kommersiella	  fastigheter	  i	  Sverige	  –	  Är	  det	  en	  intressant	  

kapitalplacering	  i	  jämförelse	  med	  aktier?”	  (Carlsson	  &	  Norman,	  2011).	  Syftet	  med	  studien	  
var	  att	  belysa	  kommersiella	  fastigheter	  som	  investeringsform	  och	  redovisa	  de	  särdrag	  en	  
fastighetsinvestering	  för	  med	  sig.	  Avhandlingen	  fastslår	  att	  aktier	  under	  mätperioden	  haft	  

den	  högsta	  avkastningnen	  utan	  hänsyn	  tagen	  till	  risk,	  men	  att	  då	  även	  risken	  tas	  i	  beaktande	  
så	  har	  en	  bostadsfastighet	  i	  någon	  av	  Sveriges	  större	  städer	  haft	  den	  högsta	  avkastningen.	  
De	  kommer	  även	  fram	  till	  att	  fastigheter	  generellt	  förtjänar	  en	  plats	  i	  en	  blandad	  

tillgångsportfölj,	  både	  i	  termer	  av	  riskjusterad	  avkastning	  och	  diversifiering.	  
	  

3.2 Direktavkastning och direktavkastningskrav 
Vidare	  har	  en	  rapport	  skrivits	  om	  direktavkastning	  och	  direktavkastningskrav	  för	  fastigheter	  
(Lind,	  2004)	  och	  tar	  upp	  innebörden	  av	  begreppet	  direktavkastning,	  teorierer	  om	  vad	  som	  

bestämmer	  den	  samt	  direktavkastningsmetoden	  som	  metod	  för	  fastighetsvärdering.	  Den	  
analyserar	  också	  direkavkastningen	  på	  den	  svenska	  fastighetsmarknaden	  utifrån	  
resonemangen	  i	  de	  tidigare	  kapitlen.	  Denna	  raport	  tar	  upp	  en	  del	  teori	  som	  är	  av	  intresse	  för	  

framför	  allt	  denna	  studies	  Kap.	  2:	  Fastighetsmarknaden,	  begrepp	  och	  grungläggande	  teori.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

3.3 Lönsamhet och transaktionspåverkande faktorer  
Med	  hänsyn	  till	  frågeställningen	  om	  motiverat	  pris	  för	  en	  viss	  fastighet	  så	  är	  examensarbetet	  
”Institutionella	  investerares	  beslut	  att	  köpa	  och	  sälja	  fastigheter	  –	  en	  undersökning	  av	  

transaktionspåverkande	  faktorer”	  (Tuvéne,	  2005)	  av	  stort	  intresse.	  Arbetet	  redogör	  för	  ett	  
antal	  faktorer	  som	  är	  av	  betydelse	  vid	  institutionernas	  transaktionsbeslut.	  De	  redovisar	  att	  
institutionerna	  äger	  ett	  blandat	  bestånd,	  både	  avseende	  geografiskt	  läge	  och	  och	  
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fastighetskategori,	  men	  att	  vanligast	  är	  att	  äga	  kontor	  och	  bostäder	  i	  Stockholm	  och	  

Göteborg.	  Resultatet	  av	  studien	  visar	  att	  den	  faktor	  som	  påverkar	  transaktionsbeslutet	  mest	  
är	  institutionernas	  strategi,	  som	  är	  av	  de	  två	  slagen	  långsiktiga	  och	  taktiska.	  Ytterligare	  en	  
redovisad	  faktor	  som	  påverkar	  deras	  beslut	  är	  värderingen	  av	  fastigheterna.	  Extra	  intressant	  

är	  det	  att	  analysera	  institutionernas	  underlag	  för	  transaktionsbeslut,	  då	  de	  är	  några	  av	  de	  
största	  underliggande	  ägarna	  till	  samhällsfastigheter.	  	  
	  

Det	  har	  skrivits	  många	  rapporter	  som	  analyserat	  hur	  företag	  uppnår	  lönsamhet,	  däribland	  
”Hur	  kan	  lönsamhet	  uppnås	  i	  ett	  fastighetsföretag?”	  (Johansson	  &	  Lemonte,	  2009)	  där	  de	  
analyserat	  fastighetsbolaget	  Fastighets	  AB	  Balder	  med	  syftet	  att	  redogöra	  för	  dess	  verkliga	  

affärsmodell	  med	  fokus	  på	  fastighetsrelaterad	  verksamhetsteori.	  Målet	  med	  uppsatsen	  var	  
att	  undersöka	  och	  förstå	  vad	  Balders	  framgång	  beror	  på	  och	  hur	  de	  ser	  på	  
investeringsstrategi	  och	  fastighetslära.	  Författarna	  av	  studien	  drar	  en	  slutsats	  om	  att	  stor	  del	  

av	  framgången	  beror	  på	  Erik	  Selin,	  grundare	  och	  VD	  för	  bolaget.	  Slutsatsen	  i	  sig	  kommer	  
förmodlingen	  inte	  bidra	  så	  mycket	  i	  den	  här	  studien	  men	  resonemang	  och	  teoribitar	  är	  
relevanta.	  Dessutom	  inriktar	  sig	  Balders	  verksamhet	  på	  kommersiella	  fastigheter	  och	  de	  är	  

verksamma	  i	  storstadsregionerna	  Stockholm,	  Göteborg	  och	  Malmö,	  vilket	  också	  är	  avvikande	  
från	  de	  avgränsningar	  som	  den	  här	  studien	  gjort.	  	  	  	  
	  

3.4 Äga v.s. hyra 
I	  en	  rapport	  från	  2008	  har	  Hans	  Lind	  och	  Fredrik	  Brunes	  (Lind	  &	  Brunes,	  2008)	  diskuteras	  hur	  

vida	  det	  är	  rationellt	  att	  äga	  eller	  hyra	  verksamhetslokaler.	  Rapporten	  beskriver	  de	  viktigaste	  
för-‐	  och	  nackdelarna	  vid	  bedömningar	  av	  fortsatt	  ägande	  och	  att	  sälja	  för	  att	  sedan	  hyra	  
tillbaka	  lokalerna.	  De	  fokuserar	  på	  vilka	  konsekvenser	  de	  olika	  scenarierna	  får	  och	  redogör	  

för	  en	  kalkylmodell	  som	  beräknar	  de	  ekonomiska	  effekterna	  och	  en	  checklista	  för	  att	  
bedöma	  förutsättningarna	  inför	  en	  eventuell	  transaktion.	  Denna	  rapport	  ligger	  nära	  det	  
ämne	  som	  denna	  studie	  kommer	  att	  behandla,	  med	  den	  största	  avvikelsen	  att	  den	  här	  

studien	  utgår	  från	  en	  investerares	  perspektiv	  jämfört	  med	  Lind	  och	  Brunes	  som	  utgår	  från	  
kommunens	  perspektiv.	  Vidare	  går	  det	  att	  läsa	  om	  ämnet	  i	  avhandlingen	  ”Public	  Private	  
Partnerships	  (PPP):	  theoretical	  models	  and	  an	  analysis	  of	  Swedish	  contracts”,	  skriven	  av	  

Linda	  Andersson	  (Andersson,	  2008).	  	  
	  

3.5 Värderingsmodeller 
Rapporten	  ”The	  basis	  of	  valuations	  for	  secured	  commercial	  property	  lending	  in	  UK”	  (Crosby	  
&	  Hughes,	  2011)	  syftar	  til	  att	  undersöka	  värderingsgrunden	  som	  användes	  i	  Storbritanien	  vid	  

kommersiella	  fastighetslåneprocesser.	  Av	  de	  tre	  internationella	  typerna	  av	  värde	  som	  
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långivarna	  använder	  vid	  en	  värdering	  används	  marknadsvärde	  mest	  frekvent	  i	  

Storbritannien.	  Rapportens	  slutsats	  var	  att	  de	  andra	  två	  metoderna	  med	  investeringsvärde	  
(priset	  en	  specifik	  ägare	  är	  beredd	  att	  betala,	  dvs.	  avkastnings	  relaterat)	  och	  ”market	  lending	  
value”	  (det	  högsta	  värde	  som	  kan	  användas	  som	  säkerhet	  för	  lån,	  tar	  hänsyn	  till	  långsiktiga	  

trender	  och	  diskonteringsränta)	  skulle	  ge	  lägre	  värdering	  än	  metoden	  med	  marknadsvärdet.	  
Bankerna	  kritiserades	  för	  att	  ha	  valt	  en	  metod	  som	  gett	  en	  övervärdering.	  Denna	  studie	  är	  
intressant	  då	  priset	  för	  en	  fastighet	  är	  en	  av	  de	  mest	  väsentliga	  faktorerna	  vid	  en	  investering	  

och	  därmed	  är	  värderingen	  som	  ligger	  till	  beslutsgrund	  minst	  lika	  viktig.	  
Värderingsmetoderna	  varierar	  även	  i	  Sverige	  och	  det	  är	  svårt	  att	  veta	  vilket	  värde	  som	  kan	  
antas	  mest	  korrekt.	  	  	  

	  

3.6 Samhällsfastigheter 
Det	  finns	  lite	  litteratur	  och	  forskning	  om	  just	  samhällsfastigheter	  historiskt	  sett,	  men	  
eftersom	  denna	  typ	  av	  fastighet	  blivit	  mer	  uppmärksammad	  under	  senare	  år	  har	  det	  
tillkommit	  en	  del	  rapporter	  och	  seminarium	  om	  ämnet.	  Till	  exempel	  har	  samhällsfastigheter	  

uppmärksammats	  i	  rapporter	  i	  fastighetsbranschen	  samt	  under	  ett	  seminarium	  som	  
tidningen	  Fastighetsvärlden	  höll	  på	  Berns	  i	  Stockholm	  den	  18:e	  april	  2012.	  Under	  seminariet	  
samlades	  intressenter	  samt	  talare	  från	  olika	  fastighetsbolag	  och	  konsultbolag,	  

kommunrepresentanter,	  politiker	  och	  professorer	  för	  att	  diskutera	  och	  analysera	  denna	  nya	  
”investeringstrend”.	  En	  del	  av	  de	  åsikter	  och	  resonemang	  som	  berördes	  under	  seminariet	  
kommer	  att	  tas	  upp	  i	  detta	  arbete.	  	  	  	  	  	  	   	  
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4 Transaktionerna  

4.1 Transaktionsdata från 2011 
Under	  2011	  genomfördes	  533	  transaktioner	  av	  specialfastigheter	  tillhörande	  800-‐serien,	  var	  
av	  127	  var	  vårdfastigheter	  med	  typkod	  823.	  Efter	  granskande	  av	  de	  olika	  transaktionerna	  

kunde	  det	  bekräftas	  att	  35	  stycken	  passade	  in	  i	  mallen	  som	  denna	  studie	  efterfrågade,	  det	  
vill	  säga	  där	  köparen	  är	  ett	  privat	  fastighetsbolag	  som	  gjort	  minst	  två	  förvärv	  på	  samma	  ort	  
och	  vid	  ungefär	  samma	  tidpunkt,	  dvs.	  inom	  samma	  kvartal.	  Många	  av	  dessa	  35	  har	  sålts	  i	  

bestånd	  om	  fem	  stycken,	  vilka	  presenteras	  nedan	  (Haag,	  2012).	  	  	  
	  
Den	  första	  transaktionen	  av	  de	  fem	  bestånden	  omfattar	  även	  det	  största	  beståndet	  på	  24	  

fastigheter	  och	  skedde	  mellan	  Västra	  Götalands	  Läns	  Landsting	  (säljare)	  och	  Hemsö	  
Vårdfastigheter	  AB	  den	  första	  februari.	  Fastigheterna	  ligger	  på	  fem	  orter	  nära	  Göteborg.	  Den	  
andra	  transaktionen	  skedde	  den	  tionde	  maj	  mellan	  Stretereds	  Omsorgshus	  AB	  (säljare)	  och	  

Omsorgshus	  Väst	  AB	  och	  omfattade	  tre	  fastigheter.	  Vidare	  gjordes	  nästa	  transaktion	  om	  tre	  
fastigheter	  den	  21	  juni	  där	  A.R.T.	  Institutet	  AB	  agerade	  säljare	  och	  Bgf	  Fastigheter	  AB	  köpare.	  
Den	  fjärde	  transaktionen	  som	  omfattade	  två	  fastigheter	  skedde	  mellan	  bolaget	  Uppsalahem	  

AB	  (säljare)	  och	  Dombron	  Attika	  AB	  (köpare)	  som	  idag	  har	  bytt	  namn	  till	  Rikshem.	  Den	  sista	  
transaktionen	  inträffade	  den	  30:e	  november	  då	  AB	  Sigtunahem	  sålde	  tre	  fastigheter	  till	  
Rikshem	  Sigtuna	  Vårdfast	  AB.	  

	  
Dock	  fokuserar	  fallstudien	  på	  de	  större	  och	  mer	  välkända	  fastighetsköparna,	  vilket	  begränsar	  
urvalet	  till	  tre	  bestånd	  av	  de	  från	  början	  fem.	  Ur	  Hemsös	  förvärv	  har	  de	  fyra	  fastigheter	  som	  

köptes	  i	  Trollhättan	  valts	  att	  studeras.	  Den	  andra	  transaktionen	  som	  skall	  analyseras	  är	  
Rikshems	  två	  fastigheter	  i	  Uppsala	  och	  den	  tredje	  är	  deras	  köp	  i	  Sigtuna	  inkluderande	  tre	  

vårdfastigheter.	  	  
	  

4.2 Beskrivning av studerade transaktioner 

4.2.1 Transaktion 1 - Sigtuna 

Sigtuna	  kommun	  växer	  snabbast	  av	  alla	  kommuner	  i	  landet	  och	  under	  2011	  ökade	  
befolkningen	  med	  3,35	  procent	  (Sigtuna	  kommun,	  2012).	  Största	  fastighetsägarna	  av	  
specialfastigheter	  är	  kommunen,	  Rikshem	  Sigtuna	  Vårdfast	  AB	  och	  Hemsö	  Fastighets	  AB.	  	  

	  
Den	  30:e	  november	  2011	  förvärvade	  Rikshem	  Sigtuna	  Vårdfast	  AB	  tre	  vårdfastigheter	  av	  
kommunägda	  AB	  Sigtunahem	  till	  en	  summa	  av	  139,1	  miljoner	  kronor.	  Vårdfastigheterna	  
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består	  av	  ett	  äldreboende	  och	  ett	  rehabiliteringshem	  där	  hyresgästerna	  är	  Sigtuna	  kommun	  

och	  Stiftelsen	  Humlegården.	  Rikshem	  Sigtuna	  Vårdfast	  AB	  tillhör	  Rikshem	  AB	  som	  är	  ett	  av	  
Sveriges	  största	  privata	  bostadsbolag	  med	  ett	  fastighetsbestånd	  om	  250	  fastigheter	  
utspridda	  i	  landet.	  Bolaget	  ägs	  av	  Fjärde	  AP-‐fonden	  och	  AMF	  och	  har	  även	  

samhällsfastigheter	  i	  sitt	  bestånd.	  De	  siktar	  på	  att	  inom	  det	  närmaste	  året	  bli	  landets	  största	  
och	  bästa	  aktör	  när	  det	  gäller	  samhällsfastigheter	  och	  innehar	  idag	  ett	  hundratal,	  var	  av	  ett	  
40-‐tal	  är	  vårdboenden	  (Rikshem,	  2012).	  	  	  	  	  	  

4.2.2 Transaktion 2 - Uppsala 

Uppsala	  är	  en	  stad	  med	  positiv	  inflyttning	  och	  ökat	  företagande,	  där	  en	  ny	  översiktsplan	  är	  

antagen	  med	  inriktning	  på	  förtätning	  och	  omlokalisering	  av	  centrala	  industrier	  för	  att	  möta	  
ett	  växande	  behov	  av	  bostäder.	  Akademiska	  Hus,	  kommunen,	  landstinget	  och	  Vasakronan	  är	  
några	  av	  de	  största	  ägarna	  av	  specialfastigheter	  på	  orten.	  I	  våras	  offentliggjordes	  den	  hittills	  

största	  fastighetsaffären	  i	  Uppsalas	  historia	  då	  Dombron,	  som	  ägs	  av	  AMF	  och	  Fjärde	  AP-‐
fonden,	  köpte	  Uppsalahems	  Servicebostäders	  vård-‐	  och	  stödboende	  till	  ett	  värde	  av	  tre	  
miljarder	  kronor.	  Förvärvet	  innefattade	  500	  senior-‐	  och	  trygghetsbostäder	  samt	  1000	  vanliga	  

bostäder.	  Samtidigt	  förvärvade	  Uppsalahem	  51	  procent	  av	  aktierna	  i	  Studentstaden	  från	  
Dombron	  och	  har	  för	  avsikt	  att	  köpa	  resterande	  del	  inom	  tre	  år	  (NAI	  Svefa,	  Nr	  3/	  2011).	  	  	  	  

	  
Den	  första	  september	  2011	  köpte	  Dombron	  Attika	  AB	  två	  vårdfastigheter	  av	  kommunägda	  
Uppsalahem	  AB	  för	  en	  total	  köpeskilling	  om	  741,2	  miljoner	  kronor.	  En	  av	  de	  två	  

fastigheterna	  (Gottsunda	  47:2)	  visade	  sig	  fortfarande	  tillhöra	  Uppsalahems	  bestånd,	  då	  den	  
blev	  direkt	  tillbakaköpt.	  Fastigheterna	  inrymmer	  stödboende	  och	  behandlingshem,	  båda	  
med	  Uppsala	  kommun	  som	  hyresgäst.	  Dombron	  heter	  idag	  Rikshem	  AB	  efter	  namnbytet	  

som	  skedde	  i	  september	  2011,	  där	  motiveringen	  var	  att	  ha	  ett	  namn	  som	  återspeglar	  
företagets	  vision	  att	  bli	  Sveriges	  största	  fastighetsbolag.	  Se	  kort	  företagsinformation	  under	  
avsnittet	  Sigtuna.	  

4.2.3 Transaktion 3 - Trollhättan 

Trollhättan	  är	  beroende	  av	  ortens	  stora	  arbetsgivare	  biltillverkaren	  Saab	  och	  utgången	  för	  

företaget	  kommer	  ha	  stor	  påverkan	  på	  fastighetsmarknaden.	  Trollhättan	  har	  en	  låg	  
befolkningstillväxt	  på	  0,6	  procent	  och	  en	  relativt	  hög	  arbetslöshet	  på	  knappa	  elva	  procent.	  
På	  ägarsidan	  av	  specialfastigheter	  är	  kommunen	  med	  Trollhättans	  Tomt,	  Hemsö	  och	  

landstingsägda	  Västfastigheter	  dominerande	  (NAI	  Svefa,	  Nr	  3/	  2011).	  
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Den	  första	  februari	  2011	  förvärvade	  Hemsö	  Vårdfastigheter	  AB	  fyra	  fastigheter	  av	  Västra	  

Götalands	  Läns	  Landsting	  i	  Trollhättan	  till	  ett	  fastighetsvärde	  om	  33,8	  miljoner	  kronor	  (Haag,	  
2012).	  Vårdfastigheterna	  inrymmer	  vård	  och	  lager	  där	  hyresgästerna	  är	  Trollhättans	  Stad,	  
Västra	  Götalands	  Läns	  Landsting,	  Achima	  Care	  AB,	  och	  MedproClinicStavre	  Vårdcentral	  AB	  

(Alsborger,	  2012).	  Hemsö	  Vårdfastigheter	  AB	  tillhör	  Hemsö	  Fastighets	  AB	  som	  arbetar	  helt	  
och	  fullt	  som	  ett	  självständigt	  bolag	  men	  ägs	  av	  Kungsleden	  och	  Tredje	  AP-‐fonden.	  Hemsö	  
äger,	  förvaltar	  och	  utvecklar	  fastigheter	  för	  samhällsservice	  och	  idag	  omfattar	  dess	  bestånd	  

cirka	  350	  fastigheter	  i	  Sverige	  och	  Tyskland.	  Av	  dessa	  inrymmer	  dryga	  110	  fastigheter	  vård.	  
	  

	  
Tabell	  2:	   Transaktionerna	  beskrivna	  ovan	  samt	  dess	  aktörer.	  

	  

4.3 Motivering till förvärv 
	  

Rikshem	  -‐	  transaktion	  1	  	  
Förvärvet	  i	  Sigtuna	  är	  till	  stor	  del	  motiverat	  med	  att	  Rikshem	  ser	  en	  stor	  tillväxtpotential	  i	  
regionen.	  Både	  i	  och	  med	  att	  järnvägen	  byggs	  ut	  och	  att	  bandet	  upp	  mot	  Uppsala	  och	  

Sigtuna	  blir	  ”närmre”	  Stockholmsregionen.	  Verkställande	  direktör	  Jan-‐Erik	  Höjvall	  drar	  
paralleller	  med	  London,	  där	  stor	  el	  av	  befolkningen	  åker	  tåg	  in	  till	  stadskärnan	  och	  jobbet.	  
Höjvall	  relaterar	  även	  till	  Järva	  krog	  dit	  många	  huvudkontor	  lagts	  och	  menar	  att	  Sigtuna	  kan	  

väntar	  en	  liknande	  utveckling.	  Han	  belyser	  även	  närheten	  till	  flygplatsen	  Arlanda	  som	  en	  
påverkande	  tillväxtfaktor	  och	  betonar	  att	  investeringen	  är	  extremt	  långsiktig	  (Höjvall,	  2012).	  	  

Rikshem	  -‐	  transaktion	  2	  	  
Då	  vårdfastigheterna	  köptes	  i	  Uppsala	  låg	  en	  form	  av	  samarbete	  eller	  byte	  med	  
kommunägda	  Uppsalahem	  som	  grund.	  Dombron	  (idag	  Rikshem)	  ägde	  en	  studentportfölj	  

som	  såldes	  för	  fem	  miljarder	  till	  Uppsalahem	  och	  istället	  köpte	  de	  vårdfastigheterna	  och	  
även	  en	  del	  bostadshus.	  Anledningen	  var	  att	  Rikshem	  ville	  ha	  mer	  volym	  i	  Uppsala	  och	  

Fastighetsbeteckning Köpare/ägare Säljare Hyresgäst Användning
Transaktion	  1	  -‐	  Sigtuna
Humlegården	  12 Rikshem Sigtunahem Stiftelsen	  Humlegården	   Neurologisk	  rehabilitering
Humlegården	  15 Rikshem Sigtunahem Tomträtt
Märsta	  1:186 Rikshem Sigtunahem Sigtuna	  kommun Ärlinghem	  (äldreboende)
Transaktion	  2	  -‐	  Uppsala
Sunnersta	  67:35 Rikshem Uppsalahem Uppsala	  kommun Stödboende

Gottsunda	  47:2
Rikshem/	  
Uppsalahem Uppsalahem Uppsala	  kommun Behandlingshem	  m.	  intergrerad	  skola

Transaktion	  3	  -‐	  Trollhättan
Antilopen	  1 Hemsö Västra	  Götalands	  Läns	  Landsting Trollhättans	  Stad,	  Västra	  

Götalands	  Läns	  Landsting
Hjortmossens	  Sjukhem	  
(arbetslivsrehabilitering),	  
dagsverksamhet	  

Kuratorn	  3 Hemsö Västra	  Götalands	  Läns	  Landsting Achima	  Care	  AB Vårdcentral
Gladan	  1 Hemsö Västra	  Götalands	  Läns	  Landsting MedproClinic	  Stavre	  

Vårdcentral	  AB	  	  	  	  	  	  
Vårdcentral

Källstorpslyckan	  1 Hemsö Västra	  Götalands	  Läns	  Landsting Västra	  Götalands	  Läns	  Landsting Vårdcentral
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genom	  att	  lämna	  ifrån	  sig	  studentboendet	  till	  Uppsalahem	  kunde	  de	  bli	  slutlig	  köpare	  på	  de	  

högt	  efterfrågade	  vård-‐	  och	  bostadsfastigheterna	  (Höjvall,	  2012).	  	  
Hemsö	  -‐	  transaktion	  3	  
Alla	  de	  fyra	  fastigheterna	  som	  omsattes	  i	  Trollhättan	  ingick	  i	  ett	  större	  paket	  som	  Hemsö	  

förvärvade	  samtidigt	  och	  motiveringen	  till	  det	  stora	  förvärvet	  var	  att	  utöka	  sitt	  ägande	  inom	  
den	  specifika	  regionen	  då	  den	  av	  Hemsö	  anses	  vara	  en	  tillväxt	  ort.	  En	  av	  fastigheterna,	  
Antilopen	  1,	  är	  en	  fastighet	  med	  stort	  eftersatt	  underhåll.	  På	  så	  sätt	  skiljer	  den	  sig	  från	  de	  

flesta	  av	  de	  andra	  vårdfastigheter	  som	  Hemsö	  har.	  Antilopen	  1	  ingick	  i	  köpet	  men	  företaget	  
hade	  inte	  investerat	  i	  denna	  vid	  ett	  annat	  separat	  fall	  (Hult,	  2012).	  	  
	  

4.4 Motivering till försäljning 
	  

Sigtunahem	  –	  transaktion	  1	  
Största	  anledningen	  till	  försäljningen	  var	  att	  företaget	  behövde	  likvida	  medel	  (Björklund,	  
2012).	  

Uppsalahem	  -‐	  transaktion	  2	  
”Det	  fanns	  en	  ömsesidig	  vilja	  mellan	  Uppsalahem	  och	  Rikshem	  att	  genomföra	  denna	  
transaktion.	  Uppsalahem	  såg	  möjligheten	  att	  trygga	  de	  4	  350	  studentbostäderna	  inom	  

Studentstaden.	  Tillgången	  på	  studentbostäder	  är	  viktig	  i	  en	  studentstad	  som	  Uppsala.	  
Rikshem	  å	  andra	  sidan	  ser	  en	  bra	  investering	  i	  dessa	  kategoribostäder.	  Där	  av	  denna	  
"bytesaffär".”	  säger	  Sara	  Westberg	  som	  är	  affärsområdeschef	  på	  Uppsalahem	  (Westberg,	  

2012).	  	  
Västra	  Götalands	  Läns	  Landsting	  –	  transaktion	  3	  
Landstinget	  vill	  enligt	  Christian	  Karlsson	  på	  avdelningen	  för	  hållbart	  samhälle	  hyra	  alla	  

vårdfastigheter.	  Antingen	  av	  kommunala	  bolag	  och	  i	  vissa	  fall	  externt	  (Karlsson).	  	   	  
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5 Aktörerna och hur de tänker 
Flertalet	  aktörer	  av	  varierande	  karaktär	  har	  intervjuats	  för	  att	  kunna	  kartlägga	  hur	  de	  tänker	  

kring	  olika	  delar	  och	  kring	  de	  transaktioner	  som	  studerats.	  Fokus	  har	  legat	  på	  att	  förstå	  hur	  
investerarna/köparna	  tänker,	  men	  även	  säljarna,	  banker	  och	  en	  utomstående	  part	  som	  är	  
insatt	  i	  vårdfastigheter	  har	  intervjuats	  enligt	  följande:	  

	  
Tabell	  3:	   	   Lista	  över	  intervjuade	  personer,	  vilka	  företag	  de	  tillhör	  samt	  vilket	  position	  eller	  avdelning	  
	   	   de	  sitter	  på.	  
	  

Olika	  aktörer	  har	  varierande	  mål	  och	  krav	  med	  sin	  verksamhet.	  En	  fastighetsägare	  vill	  

generera	  avkastning	  på	  sitt	  bestånd,	  en	  kommun	  vill	  ha	  nöjda	  invånare	  och	  bidra	  till	  tillväxt	  
och	  banker	  vill	  finansiera	  trygga	  och	  pålitliga	  låntagare.	  Nedan	  följer	  en	  redogörelse	  för	  hur	  
olika	  aktörer	  tänker.	  	  

	  

5.1 Företagen och dess strategier 
	  

Köparna	  är	  riktade	  företag	  
De	  flesta	  företagen	  som	  har	  mycket	  samhällsfastigheter	  i	  sitt	  bestånd	  har	  en	  uttalad	  strategi	  
om	  att	  äga	  denna	  typ	  av	  fastighet.	  De	  är	  ofta	  så	  pass	  inriktade	  att	  de	  väljer	  bort	  annan	  

användning	  helt,	  men	  med	  vissa	  undantag.	  Hemsö	  fastighets	  AB	  som	  är	  en	  av	  de	  största	  
köparna	  som	  investerar	  uteslutande	  i	  samhällsfastigheter.	  De	  inrymmer	  i	  undantagsfall	  

någon	  liten	  kontorsyta.	  De	  vill	  främst	  äga	  äldreboenden,	  men	  har	  ett	  blandat	  bestånd	  där	  
även	  övriga	  vårdlokaler,	  polisstationer,	  skolor	  och	  lite	  senior-‐	  och	  gruppboen	  finns	  med	  
(Alsborger,	  2012).	  Även	  Rikshems	  affärsidé	  går	  ut	  på	  att	  äga	  enbart	  samhällsfastigheter	  och	  

bostäder,	  däribland	  främst	  äldreboende	  (Höjvall,	  2012).	  En	  relativt	  ny	  aktör	  på	  marknaden	  är	  
Svenska	  Vårdfastigheter	  som	  även	  de	  vill	  äga	  och	  förvalta	  äldreboenden	  uteslutande.	  
Anledningen	  till	  att	  de	  fokuserar	  på	  vård	  är	  för	  att	  de	  har	  ett	  annat	  bolag,	  Offentliga	  Hus,	  

som	  inriktar	  sig	  på	  de	  andra	  typerna	  av	  samhällsfastigheter.	  Deras	  mål	  är	  att	  bli	  stora	  och	  att	  
fokus	  ska	  ligga	  på	  vårdboenden	  i	  huvudsak,	  samtidigt	  är	  de	  inte	  låsta	  vid	  idén	  (Adelsohn,	  
2012).	  

Aktör Namn Företag Position/	  avdelning
Köpare Jan-‐Erik	  Höjvall Rikshem VD

Anna	  Alsborger Hemsö Projektledare	  på	  Stockholmskontoret
Joachim	  Hult Hemsö Regionchef	  Väst

Säljare Sara	  Westberg Uppsalahem	  AB Affärsområdeschef
Kicki	  Björklund AB	  Sigtunahem VD
Christian	  Karlsson Trollhättan	  komun Hållbart	  samhälle

Banker Angelica	  Lundman SEB Commercial	  Real	  Estate
Hemlig	  källa Hemlig	  källa Senior	  Analyst	  at	  Xxx	  Markets

Övriga Ulf	  Adelsohn Svenska	  Vårdfastigheter Ordförande
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Motivering	  till	  valet	  av	  investeringsstrategi	  

Samtliga	  intervjuade	  företag	  redogör	  för	  samma	  anledning	  till	  köp	  av	  samhällsfastigheter	  –	  
de	  anser	  det	  som	  en	  säker	  investering	  med	  trygga	  kassaflöden	  och	  långa	  kontrakt.	  De	  
påpekar	  även	  den	  demografiska	  utvecklingen	  i	  Sverige,	  där	  vår	  medellivslängd	  blir	  längre	  och	  

antalet	  friskare	  år	  efter	  pensionsåldern	  ökar.	  En	  förklaring	  till	  att	  företagen	  ser	  äldreboenden	  
som	  ett	  av	  de	  mest	  attraktiva	  köpeobjekten,	  då	  efterfrågan	  för	  dessa	  kommer	  fortsätta	  öka.	  
Både	  Hemsö	  och	  Rikshem	  är	  extremt	  långsiktig	  i	  sitt	  ägande	  och	  ser	  ingen	  exit.	  De	  båda	  gör	  

även	  grundliga	  analyser	  inom	  företaget	  av	  vilka	  regioner	  som	  står	  inför	  tillväxt	  och	  väljer	  
sedan	  att	  investera	  därefter.	  Om	  Hemsö	  mot	  förmodan	  skulle	  sälja	  sina	  fastigheter	  är	  det	  för	  
att	  investera	  i	  något	  bättre	  eller	  jämna	  ut	  den	  geografiska	  spridningen	  alternativt	  att	  

effektivisera	  förvaltningen.	  (Alsborger,	  2012).	  Även	  Svenska	  Vårdfastigheter	  är	  långsiktiga	  i	  
sitt	  ägande,	  men	  skiljer	  sig	  från	  de	  andra	  eftersom	  de	  även	  bygger	  fastigheterna	  själva	  vilket	  
är	  uppskattat	  från	  hyresgästen	  då	  de	  vet	  att	  bolaget	  varit	  med	  från	  början	  samt	  har	  ett	  

långsiktigt	  tänk	  (Adelsohn,	  2012).	  Rikshem	  som	  även	  har	  bostäder	  i	  sitt	  bestånd	  motiverar	  
detta	  med	  tryggheten	  i	  att	  bostadsfastigheter	  alltid	  har	  ett	  restvärde,	  med	  undantag	  för	  
miljonprogrammet.	  Påpekas	  gör	  även	  att	  40-‐talisternas	  tid	  kommer	  och	  att	  det	  är	  en	  

bidragande	  anledning	  till	  att	  efterfrågan	  på	  hyresbostäder	  och	  äldreboenden	  kommer	  att	  
öka	  (Höjvall,	  2012).	  	  
	  

Förvaltningen	  
Ulf	  Adelsohn,	  som	  är	  ordförande	  i	  Svenska	  Vårdfastigheter,	  redogör	  för	  en	  framtida	  vilja	  att	  
utveckla	  affärsidén	  vidare	  genom	  att	  skapa	  en	  fond	  där	  de	  blir	  delansvariga	  (50	  %)	  för	  själva	  

förvaltningen,	  i	  ett	  separat	  bolag.	  Anledningen	  är	  att	  företaget	  ska	  göra	  det	  de	  är	  bäst	  på;	  
finna	  nya	  projekt	  och	  utveckla	  och	  bygga.	  Därför	  skapas	  fonden	  vars	  uppgift	  är	  att	  resa	  

kapital.	  De	  säljer	  dit	  och	  vinsten	  används	  till	  att	  köpa	  mer	  mark	  och	  bygga	  nytt,	  så	  kallad	  
rullande	  markpolitik	  skall	  tillämpas	  (Adelsohn,	  2012).	  Hemsö	  förvaltar	  oftast	  själva	  men	  i	  
vissa	  fall	  outsourcar	  de	  delar	  av	  förvaltningen	  så	  som	  fastighetsskötsel	  (Alsborger,	  2012).	  	  

	  
Säljarna	  fokuserar	  på	  den	  primära	  verksamheten	  
Uppsalahem	  är	  ett	  kommunalägt	  bolag	  och	  erbjuder	  bostäder	  för	  olika	  faser	  i	  livet,	  dvs.	  

student-‐	  och	  ungdomsbostäder,	  vanliga	  hyresrätter	  samt	  senior	  och	  trygghetsbostäder.	  De	  
äger	  även	  bostäder	  som	  hyrs	  ut	  till	  kommunen	  i	  form	  av	  vårdbostäder	  och	  gruppbostäder.	  I	  
och	  med	  transaktionen	  med	  Rikshem	  där	  de	  sålde	  en	  stor	  del	  av	  Uppsalahems	  vårdboenden	  

och	  stödboenden	  och	  istället	  blev	  majoritetsägare	  (51	  %)	  i	  Studentstaden	  försköt	  de	  fokus	  
mer	  mot	  unga	  och	  studenter	  (Westberg,	  2012).	  Sigtunahem	  är	  även	  de	  ett	  kommunägt	  och	  
allmännyttigt	  bostadsföretag.	  Anledningen	  till	  att	  de	  ägde	  vård-‐	  och	  omsorgsfastigheter	  
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förklaras	  med	  att	  de	  för	  deras	  ägares	  verksamhet	  över	  tid	  har	  uppfört	  dessa	  fastigheter.	  Det	  

har	  från	  början	  varit	  ett	  självkostnadsprojekt.	  Dessa	  fastigheter	  var	  inte	  helt	  i	  linje	  med	  
företagets	  uppdrag	  och	  var	  dessutom	  enligt	  VD:n	  Kicki	  Björklund	  lite	  besvärligt	  att	  ha	  koll	  på,	  
så	  att	  inte	  resurser	  flyttades	  från	  hyreskollektivet	  till	  skattekollektivet.	  Därför	  var	  det	  

naturligt	  att	  dessa	  fastigheter	  var	  en	  prioriterad	  försäljning	  då	  företaget	  behövde	  få	  fram	  
likvida	  medel	  för	  att	  använda	  i	  dess	  primära	  verksamhet	  som	  är	  bostadsförvaltning	  
(Björklund,	  2012).	  

	  

5.2 Krav på investeringsobjekten 
De	  intervjuade	  köparna	  påpekar	  att	  ett	  av	  de	  viktigaste	  kriterierna	  då	  man	  förvärvar	  en	  ny	  
fastighet	  är	  att	  den	  ligger	  i	  en	  tillväxtregion.	  Både	  Rikshem	  och	  Hemsö	  gör	  egna	  analyser	  där	  
de	  kollar	  på	  befolkningstillväxt,	  ökad	  sysselsättning,	  utbildningsgrad	  etc.	  Hemsö	  tar	  fram	  ett	  

index	  utifrån	  demografi,	  skatter,	  inkomster,	  kvadratmeter	  för	  skolor,	  vård	  och	  äldreboende	  
etc.	  för	  att	  se	  vilka	  kommuner	  som	  är	  mest	  aktuella	  att	  investera	  i.	  De	  har	  även	  procentkrav	  
från	  styrelsen	  om	  geografisk	  fördelningen	  av	  fastigheterna.	  Vidare	  aktar	  de	  sig	  för	  att	  

investera	  i	  ”äldre”	  fastigheter	  (från	  50,60-‐tal)	  och	  i	  allmänhet	  hus	  med	  sämre	  standard,	  med	  
förklaringen	  att	  det	  ofta	  blir	  dyrt	  i	  längden	  då	  dessa	  byggnader	  inte	  har	  rätt	  anpassning	  för	  
verksamheten.	  Exempel	  på	  det	  är	  för	  smala	  dörröppningar	  och	  trappor,	  för	  små	  och	  

otympliga	  badrum	  osv.	  Däremot	  påpekas	  att	  ”sämre”	  fastigheter	  ibland	  kommer	  på	  köpet	  då	  
företaget	  förvärvar	  ett	  större	  bestånd	  alternativt	  då	  fastigheten	  har	  ett	  extremt	  bra	  läge.	  
Eventuella	  investeringsobjekt	  som	  väljs	  bort	  under	  processen	  är	  de	  fastigheter	  som	  har	  för	  

stor	  del	  annan	  användning	  än	  samhällsservice	  och	  inte	  har	  kommun/landsting	  som	  
hyresgäst,	  t.ex.	  privata	  kontor.	  Även	  de	  fastigheter	  som	  består	  av	  ämnen	  med	  negativ	  
miljöpåverkan,	  så	  som	  asbest,	  väljs	  bort	  (Alsborger,	  2012).	  

	  
Rikshem	  anser	  även	  de	  att	  läget	  är	  viktigt,	  inkluderat	  i	  det	  begreppet	  är	  bra	  
kommunikationer	  för	  arbetare	  och	  besökare.	  Även	  det	  tekniska	  skicket	  och	  möjligheten	  att	  

sätta	  bra	  hyresnivåer	  är	  viktigt.	  Investeringar	  som	  företaget	  väljer	  bort	  är	  de	  som	  är	  fel	  
byggda,	  dvs.	  då	  byggnaderna	  är	  svåra	  att	  bygga	  om	  till	  rimlig	  kostnad	  så	  som	  små	  badrum	  
som	  inte	  är	  äldre-‐anpassade	  (Höjvall,	  2012).	  	  	  	  

	  
Avvikande	  investeringar	  
Även	  om	  företagen	  har	  vissa	  krav	  på	  investeringsobjekten	  så	  händer	  det	  att	  de	  förvärvar	  

fastigheter	  med	  sämre	  skick.	  Ett	  exempel	  på	  det	  är	  en	  av	  de	  fastigheterna	  som	  Hemsö	  köpte	  
i	  Trollhättan,	  Antilopen	  1.	  Denna	  är	  en	  fastighet	  med	  stort	  eftersatt	  underhåll.	  På	  så	  sätt	  

skiljer	  den	  sig	  från	  de	  flesta	  av	  de	  andra	  vårdfastigheter	  som	  Hemsö	  har.	  Följderna	  av	  det	  
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dåliga	  skicket	  i	  kombination	  med	  att	  den	  är	  hyfsat	  liten	  blir	  att	  hyrorna	  är	  lägre	  än	  snittet	  och	  

driftkostnaderna	  är	  höga.	  Kalkylen	  går	  ihop	  men	  fastigheten	  med	  de	  låga	  hyrorna	  påverkar	  
lönsamheten.	  Avtalen	  i	  Antilopen	  1	  är	  dessutom	  korta	  vilket	  kan	  bli	  kostsamt	  vid	  eventuellt	  
byte	  av	  hyresgäst	  vid	  kontraktets	  slut,	  då	  hyresgästanpassningar	  behöver	  göras.	  Dessutom	  är	  

fastigheten	  liten	  och	  Hemsö	  menar	  att	  det	  generellt	  är	  svårt	  att	  få	  till	  lönsamheten	  på	  
fastigheter	  med	  små	  markytor	  (Hult,	  2012).	  	  
	  

Ett	  annat	  exempel	  då	  investerare	  bortser	  fån	  sina	  normala	  krav	  är	  då	  de	  förvärvar	  ett	  
bestånd.	  Då	  kan	  fastigheter	  följa	  med	  i	  ”paketet”,	  trots	  att	  de	  i	  enskilt	  fall	  inte	  hade	  legat	  i	  
investerarens	  intresse.	  Till	  exempel	  kanske	  fastigheten	  är	  strategiskt	  viktig	  för	  en	  kommun.	  	  

	  

5.3 Hur köparna räknar på lönsamhet  
Hemsö	  kalkylerar	  i	  princip	  alltid	  med	  restvärde,	  i	  undantagsfall	  räknar	  man	  hem	  
investeringen	  under	  kontraktstiden	  och	  ser	  då	  restvärdet	  som	  en	  bonus,	  t.ex.	  vid	  ett	  25-‐årigt	  
kontrakt.	  Då	  de	  tecknar	  längre	  kontrakt	  anser	  de	  restvärdet	  mindre	  viktigt,	  eftersom	  

kassaflödet	  blir	  värt	  mycket	  mer	  och	  att	  kalkylräntan	  då	  inte	  behöver	  vara	  lika	  hög	  som	  i	  
fallen	  med	  kortare	  kontrakt	  (Alsborger,	  2012).	  Ett	  restvärde	  räknas	  inte	  in	  i	  kalkylen	  då	  
investeringen	  är	  en	  ren	  anpassning	  för	  nuvarande	  hyresgäst.	  De	  påpekar	  också	  att	  

investeringar	  egentligen	  inte	  kan	  generaliseras	  utan	  måste	  bedömas	  från	  fall	  till	  fall	  (Hult,	  
2012).	  Direktavkastningen	  (yield)	  varierar	  från	  objekt	  till	  objekt	  med	  hänsyn	  taget	  till	  
objektets	  läge,	  ålder	  och	  skick,	  hyresgäst,	  hyresavtalens	  längd,	  utvecklingspotential	  etc.	  Från	  

fem	  till	  sex	  procent	  för	  de	  bästa	  objekten	  i	  bästa	  lägena,	  i	  nytt	  skick	  med	  långa	  kommunala	  
avtal.	  Kan	  vara	  i	  princip	  hur	  högt	  som	  helst	  om	  det	  är	  ett	  mer	  riskfyllt	  objekt,	  men	  Hemsö	  har	  
historiskt	  sett	  inte	  köpt	  så	  mycket	  riskfastigheter	  och	  därför	  är	  sju	  till	  åtta	  procent	  en	  sällsynt	  

nivå	  för	  deras	  affärer	  (Alsborger,	  2012).	   
	  
Rikshem	  räknar	  på	  tioåriga	  kalkyler	  trots	  att	  kontrakten	  oftast	  löper	  längre	  än	  så.	  De	  menar	  

att	  hyresnivån	  är	  väldigt	  viktig	  och	  att	  en	  kallhyra	  bör	  ligga	  på	  1200-‐1500	  kronor	  per	  
kvadratmeter.	  Ligger	  den	  högre	  än	  så,	  t.ex.	  runt	  2000	  kronor	  per	  kvadratmeter	  så	  kan	  det	  
finnas	  risk	  att	  behöva	  sänka	  hyran	  i	  framtiden.	  Gällande	  avkastningskravet	  så	  vill	  

fastighetsföretaget	  ha	  fem	  till	  sex	  procent	  för	  vårdfastigheter	  och	  sju	  procent	  avkastning	  för	  
skolor	  (Höjvall,	  2012).	  Sedan	  är	  givetvis	  en	  högre	  avkastning	  bättre	  men	  sådana	  nivåer	  
erhålls	  aldrig	  för	  bostäder	  eller	  samhällsfastigheter	  på	  de	  orter	  där	  de	  verkar	  givet	  dagens	  

marknadsläge	  (Johansson,	  2012).	  
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5.4 För- och nackdelar med samhällsfastigheter 
Investerarna	  är	  överens	  om	  vilka	  fördelar	  som	  samhällsfastigheter	  bringar.	  De	  ger	  lägre	  
volatilitet	  jämfört	  med	  exempelvis	  kontor	  i	  storstadsregionerna,	  som	  annars	  anses	  vara	  en	  

bra	  och	  säker	  investering,	  med	  kortare	  kontraktslängder	  och	  större	  hyresgästrisker	  då	  
majoriteten	  är	  privata	  företag.	  Ägarna	  som	  ofta	  äger	  flertalet	  samhällsfastigheter	  inom	  en	  
kommun	  får	  bra	  dialog	  med	  kommunerna	  vilket	  leder	  till	  fler	  affärer.	  De	  specialiserade	  

fastighetsföretagen	  har	  mycket	  kompetens	  inom	  området,	  vilket	  ökar	  hyresgästens	  tillit	  och	  
de	  känner	  sig	  trygga	  med	  hyresvärden	  och	  förvaltningen.	  Hyresgästen	  är	  oftast	  kommun	  och	  

landsting	  men	  inte	  helt	  ovanligt	  är	  det	  att	  privata	  aktörer	  så	  som	  Capio	  och	  Carema	  hyr	  
direkt	  från	  fastighetsbolagen.	  Även	  i	  det	  fallet	  är	  en	  bra	  relation	  mellan	  fastighetsägare	  och	  
privat	  vårdgivare	  viktig	  då	  det	  leder	  till	  ömsesidig	  tillit	  (Alsborger,	  2012).	  En	  annan	  fördel	  för	  

denna	  typ	  av	  investering	  är	  att	  ägarna	  slipper	  bygga	  om	  byggnaden	  på	  grund	  av	  
hyresgästanpassningar	  mellan	  olika	  kontrakt.	  Äldreboenden	  håller	  längre,	  ibland	  behöver	  
inte	  en	  ombyggnad	  ske	  på	  30	  år	  och	  i	  annat	  fall	  kan	  hyresvärden	  ofta	  få	  betalt	  för	  

ombyggnaden	  genom	  hyreshöjning,	  så	  länge	  grundhyran	  inte	  ligger	  på	  en	  för	  hög	  initial	  nivå	  
(Höjvall,	  2012).	  
	  

Hemsö	  ser	  inga	  direkta	  nackdelar	  med	  att	  investera	  i	  samhällsfastigheter.	  Enligt	  företaget	  
finns	  i	  princip	  ingen	  risk	  gällande	  restvärdet,	  de	  räknar	  med	  att	  kommunen	  förlänger	  vid	  
kontraktets	  slut	  och	  om	  så	  inte	  skulle	  vara	  fallet	  har	  man	  hunnit	  förbereda	  sig	  genom	  en	  bra	  

och	  öppen	  dialog	  med	  kommunen.	  Företaget	  räknar	  med	  att	  investera	  pengar	  då	  kontraktet	  
löper	  ut	  (Alsborger,	  2012).	  Rikshem	  påpekar	  dock	  att	  en	  nackdel	  med	  samhällsfastigheter	  
kan	  vara	  att	  alternativanvändningen	  är	  svår	  i	  vissa	  fall,	  dvs.	  efter	  kontraktsslut.	  Kontrakten	  

blir	  ofta	  förlängda	  om	  inte	  så	  kan	  de	  ibland	  vara	  svåra	  att	  omvandla.	  Ett	  exempel	  som	  ges	  är	  
om	  lokalerna	  ska	  börja	  användas	  alternativt	  anpassas	  för	  senila	  människor	  som	  visat	  sig	  
behöva	  ”runda	  ytor”	  (ytor	  där	  de	  lättare	  kan	  gå	  runt	  i	  cirklar),	  medan	  vård-‐	  och	  

omsorgsfastigheter	  idag	  ofta	  är	  byggda	  med	  raka	  avlånga	  korridorer	  med	  tillhörande	  rum.	  
Det	  skulle	  alltså	  krävas	  dyra	  och	  omfattande	  ombyggnader,	  samtidigt	  som	  det	  kan	  vara	  svårt	  
att	  hitta	  nya	  användningsområden	  (Höjvall,	  2012).	  

	  

5.5 Hyr hellre än äger 
Christian	  Karlsson	  som	  jobbar	  på	  avdelningen	  för	  hållbart	  samhälle	  i	  Trollhättans	  kommun	  
säger	  att	  de	  hyr	  alla	  vårdfastigheter,	  oftast	  av	  det	  kommunala	  bostadsbolaget	  och	  i	  vissa	  fall	  
externt.	  Resterande	  kommunala	  verksamhetsfastigheter,	  skolor	  och	  förskolor	  ägs	  av	  ett	  och	  

samma	  kommunala	  bolag	  sedan	  omorganisation	  2008/2009	  (Karlsson,	  2012).	  Uppsalahem	  
vill	  endast	  äga	  hyresfastigheter	  med	  huvudfokus	  på	  bostäder	  och	  använda	  kapitalet	  från	  



	  

41	  
	  

försäljningen	  till	  deras	  mycket	  höga	  produktionstakt	  samt	  investeringar	  i	  det	  befintliga	  

bostadsbeståndet	  (Westberg,	  2012).	  Likaså	  gör	  Sigtunahem,	  äger	  de	  bostadsfastigheter	  de	  
hyr	  ut.	  Lokaler	  är	  inget	  de	  fokuserar	  på	  utan	  även	  här	  används	  resurserna	  till	  att	  bygga	  om	  
de	  bostäder	  som	  är	  deras	  kärnverksamhet	  samt	  till	  nyproduktion	  av	  bostäder	  (Björklund,	  

2012).	  Ovanstående	  får	  även	  medhåll	  från	  Svenska	  Vårdfastigheter	  som	  menar	  på	  att	  
kommuner	  ofta	  hellre	  investerar	  i	  sådant	  som	  är	  viktigt	  för	  dem	  ur	  tillväxtsynpunkt	  än	  att	  
låsa	  kapital	  i	  fastigheten	  (Adelsohn,	  2012).	  

	  

5.6 Kontrakten 
Hyresavtalen	  gällande	  dessa	  fastigheter	  skrivs	  ofta	  genom	  standardavtal,	  där	  förhandlingen	  
med	  hyresgästen	  ofta	  handlar	  om	  gränsdragningslistan	  och	  då	  ofta	  om	  indexeringen.	  Bolaget	  
vill	  ha	  hundra	  procent	  indexering	  medan	  hyresgästen	  ofta	  vill	  ha	  lägre	  index	  med	  

motiveringen	  att	  det	  är	  så	  långa	  avtalstider.	  Ofta	  förhandlas	  dessutom	  kontrakten	  om	  inom	  
kontraktstiden,	  vilket	  medför	  tillägg	  i	  kontrakt	  alternativt	  ett	  nytt	  kontrakt.	  Vanligtvis	  
kommer	  både	  parter	  överens	  innan	  kontrakt	  start	  om	  med	  de	  tidsintervall	  som	  större	  

förändringar/underhåll	  ska	  göras,	  t.ex.	  puts	  av	  fasad,	  omläggning	  av	  tak	  osv.	  (Alsborger,	  
2012).	  Förhandlingarna	  om	  index	  landar	  alltid	  mellan	  75-‐100	  procent	  och	  anledningen	  till	  att	  
hyresvärden	  anser	  sig	  ha	  rätt	  till	  100	  procent	  är	  att	  de	  räknat	  på	  låg	  avkastning	  från	  början	  

och	  räknat	  med	  ett	  visst	  inflationsskydd.	  Hyresgästen	  däremot	  anser	  sig	  ha	  rätt	  till	  lägre	  
indexering	  just	  på	  grund	  av	  inflationen	  och	  att	  hyresvärden	  då	  skulle	  få	  täckning	  ändå.	  
Trollhättans	  kommun	  däremot	  menar	  på	  att	  hyresavtalen	  i	  de	  allra	  flesta	  fallen	  är	  specifika	  

eftersom	  lokalerna	  är	  komplexa	  och	  marknaden	  är	  liten	  (Karlsson,	  2012).	  
	  
Hyran	  skiljer	  sig,	  beroende	  på	  om	  det	  är	  kommun,	  landsting	  eller	  en	  privat	  aktör	  som	  hyr.	  

Landstingets	  hyra	  är	  avdragsgill	  medan	  då	  privata	  bolag	  hyr	  blir	  momsen	  en	  kostnad	  för	  
fastighetsägaren	  (Hult,	  2012).	  De	  flesta	  ägarna	  ser	  kommuner	  och	  landsting	  som	  mest	  
eftertraktade	  hyresgäster	  men	  vill	  även	  teckna	  avtal	  med	  de	  stora	  privata	  vårdgivarna	  så	  

som	  Carema,	  Attendo	  osv.	  (Adelsohn,	  2012).	  Hemsö	  påpekar	  även	  att	  den	  privata	  andelen	  av	  
hyresgäster	  ökar	  i	  andra	  typer	  av	  samhällsfastigheter	  än	  vård,	  så	  som	  för	  skolor	  där	  i	  princip	  
100	  procent	  av	  avtalen	  tecknas	  av	  privata	  aktörer.	  Dock	  anses	  dessa	  kontrakt	  ha	  större	  

riskexponering	  då	  risk	  för	  konkurs	  föreligger	  (Alsborger,	  2012).	  
	  
Förhandling	  av	  hyra	  

Trollhättans	  kommun	  menar	  att	  generellt	  föranleder	  lagändringar	  hyreshöjningar	  om	  det	  
inte	  överenskommits	  som	  en	  marginal	  i	  ursprungsupplåtelsen.	  Denna	  marginal	  kan	  annars	  

användas	  till	  verksamhetsspecifika	  förändringar	  till	  en	  viss	  avtalad	  volym	  som	  sålunda	  inte	  
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föranleder	  någon	  hyreshöjning	  (Karlsson,	  2012).	  Sigtunahem	  som	  sålde	  säger	  att	  hyrorna	  i	  

de	  avyttrade	  fastigheterna	  tidigare	  varit	  satta	  efter	  självkostnad,	  men	  inför	  försäljningen	  så	  
gjordes	  en	  omförhandling	  där	  nya	  ägaren	  samt	  hyresgästen	  fick	  ett	  långt	  avtal	  som	  lades	  på	  
den	  hyresnivå	  som	  gav	  Sigtunahem	  samma	  värde	  som	  om	  de	  sålt	  fastigheterna	  med	  de	  avtal	  

som	  fanns.	  Då	  med	  antagandet	  att	  hyrorna	  omförhandlas	  till	  marknadshyror	  när	  kontrakten	  
går	  ut.	  De	  menar	  på	  att	  detta	  var	  ett	  affärsmässigt	  sätt	  att	  skapa	  långa	  kontrakt	  och	  inte	  
missgynna	  Sigtunahem	  som	  fastighetsägare	  (Björklund,	  2012).	  	  

	  

5.7 Risker och osäkerheter 
Generellt	  kan	  sägas	  att	  de	  flesta	  risker	  och	  osäkerheter	  som	  existerar	  ligger	  på	  hyresgästen.	  
Eftersom	  hyresgästen	  vanligen	  står	  för	  elkostnaden	  så	  är	  det	  även	  de	  som	  blir	  drabbade	  av	  
förhöjda	  elpriser.	  Även	  lagförändringar	  och	  nya	  myndighetskrav	  som	  kan	  komma	  att	  drabba	  

fastigheten,	  till	  exempel	  nya	  miljö-‐	  eller	  vård-‐	  och	  omsorgskrav,	  är	  det	  hyresgästen	  som	  
ansvarar	  för	  (Alsborger,	  2012).	  Dock	  påpekar	  Svenska	  Vårdfastigheter	  att	  ny	  lagstiftning	  även	  
försvårar	  för	  dem	  då	  de	  är	  relativt	  nya	  som	  fastighetsägare	  och	  lär	  sig	  något	  nytt	  för	  varje	  

nytt	  avtal	  som	  tecknas.	  De	  anser	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  veta	  vem	  som	  bär	  ansvaret	  vid	  olika	  
händelser	  och	  för	  de	  lagändringar	  som	  görs	  för	  att	  undvika	  senare	  diskussioner	  (Adelsohn,	  
2012).	  

	  
Hyresavtalen	  styr	  vem	  som	  ansvarar	  för	  diverse	  risker.	  En	  del	  risker	  ligger	  även	  på	  
fastighetsägaren,	  ränterisken	  är	  en	  av	  dem	  (Höjvall,	  2012).	  Som	  tidigare	  diskuterats	  kan	  man	  

anse	  vissa	  risker	  försumbara	  när	  det	  gäller	  samhällsfastigheter,	  så	  som	  hyresrisken.	  Däremot	  
kan	  en	  privat	  hyresgäst	  gå	  i	  konkurs	  och	  det	  är	  en	  risk	  som	  fastighetsägaren	  står	  för.	  Dock	  
kan	  den	  tekniska	  risken	  i	  princip	  räknas	  bort	  vid	  bra	  underhållsplaner	  (Hult,	  2012).	  Om	  inte	  

så	  faller	  investerings-‐	  och	  underhållskostnader	  på	  hyresvärden	  eftersom	  det	  ska	  ingå	  i	  hyran,	  
så	  länge	  det	  inte	  är	  en	  fråga	  om	  investeringar	  av	  större	  omfattning	  (Karlsson,	  2012).	  	  
	  

Rikshem	  anser	  att	  den	  största	  risken	  för	  fastighetsägare	  är	  alternativ	  användningen	  vid	  en	  
eventuell	  hyresgästflytt,	  som	  trots	  allt	  kan	  ske	  även	  om	  avtalen	  är	  långa.	  Höjvall	  tar	  exemplet	  
med	  senila,	  som	  är	  en	  av	  de	  vanligaste	  kategorierna	  för	  de	  som	  bor	  i	  vårdfastigheter.	  Om	  de	  

inte	  skulle	  bo	  i	  dessa	  väl	  anpassade	  byggnaderna	  längre	  och	  man	  måste	  bygga	  om.	  Det	  kan	  
vara	  både	  svårt	  och	  kostsamt	  och	  ibland	  är	  riva	  och	  bygga	  nytt	  det	  mest	  lönsamma	  
alternativet.	  Därför	  är	  det	  viktigt	  att	  äga	  fastigheter	  med	  bra	  lägen	  så	  att	  det	  finns	  en	  

efterfrågan	  på	  alternativ	  användning	  (Höjvall,	  2012).	  
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5.8 Finansieringen 
De	  viktigaste	  faktorerna	  som	  bankerna	  kollar	  på	  inför	  en	  finansiering	  är	  generellt	  de	  som	  
avgör	  kundens	  möjlighet	  att	  amortera	  på	  lånet	  samt	  betala	  tillbaka	  lånet	  när	  det	  förfaller.	  

Alltså	  fastighetens	  bedömda	  framtida	  kassaflöde	  samt	  ägarens/investerarens	  finansiella	  
styrka	  (för	  de	  fall	  då	  fastigheten	  i	  fråga	  skulle	  få	  oväntat	  höga	  vakanser)	  är	  de	  viktigaste	  
faktorerna	  (Hemlig	  källa,	  2012).	  	  

	  
En	  av	  storbankerna	  framhäver	  att	  den	  största	  risken	  med	  fastigheter	  är	  om	  vi	  i	  Sverige	  får	  en	  

väsentligt	  sämre	  konjunkturutveckling	  (Hemlig	  källa,	  2012),	  medan	  en	  annan	  av	  bankerna	  
hänvisar	  till	  ”allt	  som	  analysen	  omfattar”.	  Med	  det	  menas	  att	  de	  tittar	  på	  den	  existerande	  
fastigheten,	  dess	  skick,	  kreditvärdigheten	  på	  hyresgästen,	  hur	  starkt	  kassaflödet	  är,	  läget,	  

vakansgraden	  idag,	  kunden,	  dvs.	  vilken	  motpart	  de	  har	  att	  göra	  med,	  vilken	  belåning	  kunden	  
har,	  vilka	  incitament	  de	  har	  att	  göra	  bra	  jobb,	  möjligheten	  till	  refinansiering	  (dvs.	  
möjligheten	  för	  banken	  att	  komma	  ur	  finansieringen	  när	  lånet	  går	  ut,	  om	  man	  så	  vill)	  

(Lundman,	  2012).	  
	  
Svenska	  storbankerna	  positivt	  inställda	  till	  samhällsfastigheter	  

På	  grund	  av	  säkerheten	  i	  långa	  kontrakt	  och	  med	  säkra	  hyresgäster	  som	  kommuner	  upplever	  
köpare	  med	  tidigare	  investerarbakgrund	  att	  det	  är	  enklare	  att	  få	  belåning	  och	  dessutom	  till	  
bättre	  räntor	  då	  de	  investerar	  i	  samhällsfastigheter	  (Höjvall,	  2012).	  Detta	  är	  något	  som	  en	  av	  

Sveriges	  storbanker	  håller	  med	  om	  även,	  men	  som	  dock	  påpekar	  att	  det	  alltid	  finns	  
undantag:	  ”	  Vi	  finansierar	  mycket	  samhällsfastigheter	  och	  ser	  positivt	  på	  den	  
fastighetstypen.	  Offentligt	  finansierade	  verksamheter	  är	  generellt	  starka	  hyresgäster,	  dock	  

så	  kan	  ju	  även	  en	  sådan	  hyresgäst	  flytta	  så	  det	  föreligger	  förstås	  ändå	  risker	  med	  
samhällsfastigheter	  som	  ägs	  av	  privata	  investerare”	  (Hemlig	  källa,	  2012).	  Vidare	  framhåller	  
Angelica	  Lundman	  på	  Skandinaviska	  Enskilda	  Bankens	  (SEB)	  Commercial	  Real	  Estate	  

avdelning	  att	  de	  långa	  kontrakten,	  det	  stora	  behovet	  av	  denna	  typ	  av	  fastighet	  och	  
investerare	  ofta	  med	  en	  bra	  kreditvärdighet	  är	  faktorer	  som	  är	  positiva	  för	  dessa	  fastigheter	  
ur	  ett	  finansieringsperspektiv.	  De	  vanligaste	  kunderna	  är	  listade	  fastighetsbolag,	  

fastighetsfonder	  och	  private	  equity	  bolag	  (Lundman,	  2012).	  
	  
En	  del	  saknar	  erfarenhet	  	  

Dock	  framhålls	  det	  att	  finansiering	  av	  samhällsfastigheter	  inte	  är	  lika	  vanligt	  som	  t.ex.	  
kommersiella	  fastigheter,	  då	  de	  ofta	  ägs	  av	  institutioner.	  Det	  vanligaste	  fall	  är	  då	  en	  sådan	  
fastighet	  ingår	  i	  en	  portfölj	  som	  ska	  finansieras	  (Lundman,	  2012).	  Dock	  måste	  bankerna	  vänja	  

sig	  att	  göra	  denna	  typ	  av	  finansiering:	  ”Ofta	  så	  är	  de	  fastigheterna	  specialanpassade,	  vilket	  
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gör	  det	  svårare	  med	  alternativanvändningen.	  Motstånd	  möts	  inom	  banken	  eftersom	  de	  inte	  

är	  vana	  vid	  denna	  typ	  av	  finansiering.”	  Lundman	  fortsätter	  med	  att	  det	  kan	  bli	  kostsamt,	  
exempelvis	  om	  kontrakten	  sägs	  upp	  för	  en	  skola,	  eftersom	  det	  bidrar	  till	  en	  sämre	  och	  
kostsam	  alternativanvändningsanpassning.	  Vårdfastigheter	  är	  i	  så	  fall	  mycket	  bättre	  enligt	  

Lundman,	  där	  man	  kan	  få	  en	  högre	  belåning	  eftersom	  det	  finns	  en	  hög	  efterfrågan	  för	  dessa	  
fastigheter.	  Men	  det	  påpekas	  även	  att	  det	  är	  från	  fall	  till	  fall	  helt	  klart	  samt	  att	  det	  generellt	  
inte	  gjorts	  lika	  många	  finansieringar	  av	  Samhällsfastigheter	  som	  för	  t.ex.	  kommersiella	  

(Lundman,	  2012).	  
	  
Räntenivån	  

Konkurrenssituationen	  är	  en	  faktor	  som	  bestämmer	  räntenivåer	  och	  hur	  stora	  lån	  som	  ges.	  
Under	  2007	  ville	  många	  banker,	  inklusive	  ett	  stort	  antal	  utländska	  banker,	  finansiera	  
fastigheter	  vilket	  ledde	  till	  låga	  marginaler	  medan	  situationen	  idag	  är	  annorlunda.	  I	  tillägg	  

har	  bankernas	  upplåningskostnader	  sedan	  dess	  gått	  upp	  väsentligt	  vilket	  påverkar	  den	  ränta	  
som	  banker	  kan	  erbjuda	  kunderna	  (Hemlig	  källa,	  2012).	  Alla	  riskfaktorer	  vägs	  samman	  då	  
banker	  sätter	  räntan,	  vilket	  ger	  en	  riskklass	  på	  investeringen.	  Den	  består	  av	  en	  basränta,	  en	  

internbankränta	  som	  är	  öppen	  för	  alla,	  plus	  marginalränta	  som	  ses	  som	  priset	  för	  
finansieringen.	  Om	  banken	  sedan	  strukturerar	  en	  finansiering	  som	  säljs	  ut	  till	  andra	  banker	  
får	  de	  även	  ett	  marknadspris	  utöver	  detta.	  Det	  är	  svårt	  att	  säga	  en	  ungefärlig	  nivå	  för	  just	  

samhällsfastigheter	  eftersom	  det	  är	  så	  många	  individuella	  detaljer	  som	  styr.	  Dessutom	  är	  
kundrelationen	  väldigt	  viktig,	  har	  bankerna	  sett	  resultat	  innan	  så	  underlättar	  nästa	  process	  
mycket	  (Lundman,	  2012).	  	  	  	  	   	  
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6 Investeringskalkyl och Känslighetsanalys  

6.1 Metod för investeringskalkylen 
Investeringskalkylen	  kommer	  att	  göras	  genom	  nuvärdesmetoden.	  Denna	  är	  dock	  ett	  
samlingsnamn	  på	  värderingsmetoder	  där	  man	  diskonterar	  (nuvärdesberäknar)	  framtida	  

nyttor	  från	  fastigheten	  tillvärdetidpunkten,	  dvs.	  den	  tidpunkt	  som	  ett	  värde	  avser.	  Det	  finns	  
två	  varianter	  av	  denna	  metod,	  Cash-‐flowmetoden	  och	  Intäkts/konstandsmetoden	  
(Lantmäteriverket	  &	  Mäklarsamfundet,	  2010,	  p.	  142)	  och	  i	  detta	  fall	  kommer	  den	  

sistnämnda	  att	  användas.	  
	  
Med	  denna	  metod	  räknar	  man	  på	  in-‐	  och	  utbetalningar,	  så	  kallade	  löpande	  

betalningsströmmar	  över	  en	  viss	  kalkylperiod.	  Här	  har	  den	  valts	  till	  20	  år	  med	  hänsyn	  till	  de	  
långa	  kontrakt	  som	  vanligen	  utformas	  vid	  hyrning	  av	  samhällsfastigheter.	  En	  prognos	  görs	  
för	  betalningsströmmarna	  årsvis	  och	  sedan	  diskonteras	  varje	  netto	  till	  värdetidpunkten.	  

Även	  restvärdet	  vid	  periodens	  slut	  skall	  bedömas	  och	  diskonteras.	  Nuvärdesberäkningarna	  
kommer	  att	  göras	  på	  totalt	  kapital	  utan	  hänsyn	  till	  lånebetalningar	  och	  formeln	  ser	  ut	  som	  
följande:	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  
V	  =	   fastighetens	  värde	   D	  =	  	   drift	  
H	  =	   hyra	   	   	   U	  =	   underhåll	  
R	  =	   restvärde	   	   n	  =	   kalkylperiod	  
t	  =	   tidsvariabel	   	   p	  =	   kalkylränta	  på	  totalt	  kapital	  
	  

	  	   	  
Figur	  6:	   	   Illustration	  av	  nuvärdesberäkning	  av	  driftnetton	  och	  restvärde	  år	  n,	  baserad	  på	  figur	  från	  
	   	   boken	  Fastighetsförvaltning	  (Lantmäteriverket	  &	  Mäklarsamfundet,	  2010,	  p.	  145).	  	  
	  

Innan	  vi	  går	  in	  på	  kalkylmodellen	  måste	  ett	  antal	  ställningstagande	  göras,	  till	  grundläggande	  
frågor	  om	  hur	  kalkylen	  ska	  ställas	  upp.	  	  
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Real	  eller	  nominell	  kalkyl	  

En	  nominell	  kalkyl	  väljs	  då	  denna	  redovisar	  de	  belopp	  som	  faktiskt	  ska	  betalas	  i	  det	  aktuella	  
penningvärdet.	  Här	  kommer	  det	  antas	  att	  riksbankens	  mål	  om	  en	  inflationstakt	  på	  två	  
procent	  kommer	  att	  hållas.	  En	  real	  kalkyl	  hade	  inneburit	  att	  alla	  konsekvenser	  ska	  räknas	  om	  

till	  ett	  gemensamt	  penningvärde	  och	  det	  har	  visats	  en	  detta	  sätt	  att	  räkna	  ofta	  medför	  
misstag.	  Eftersom	  det	  är	  enklare	  att	  tänka	  i	  termer	  av	  hur	  mycket	  som	  faktiskt	  ska	  betalas	  
olika	  år	  så	  har	  en	  nominell	  kalkyl	  valts.	  	  
	  
Nuvärdeskalkyl	  eller	  årskostnadskalkyl	  
Då	  en	  kalkyl	  sträcker	  sig	  flera	  år	  framåt	  i	  tiden	  och	  där	  betalningsströmmarna	  är	  komplexa	  så	  

måste	  konsekvenserna	  kunna	  jämföras	  på	  något	  sätt.	  Det	  vanligaste	  sättet	  att	  göra	  det	  på	  är	  
att	  beräkna	  ett	  nuvärde	  för	  de	  framtida	  betalningarna	  för	  varje	  fall	  och	  betalningspost	  och	  
sedan	  välja	  det	  alternativ	  där	  nuvärdet	  av	  kostnaderna	  är	  lägst.	  Ett	  annat	  sätt	  är	  att	  genom	  

en	  årskostnadskalkyl	  räkna	  ut	  kostnader	  och	  intäkter	  per	  år	  och	  kvadratmeter.	  Genom	  att	  
räkna	  om	  betalningsflödet	  till	  ett	  årligt	  belopp,	  en	  så	  kallad	  annuitet,	  som	  sedan	  diskonteras	  
är	  det	  enklare	  att	  jämföra	  olika	  år	  med	  varandra	  (Lind	  &	  Brunes,	  2008,	  pp.	  29-‐30).	  Därför	  

görs	  en	  årskostnadskalkyl.	  	  	  	  
	  

6.2 Kontraktsanalys och motivering till kalkylsiffror 
Ett	  av	  kontrakten	  från	  de	  studerade	  transaktionerna	  har	  granskats	  lite	  noggrannare,	  
hyresavtalet	  för	  fastigheten	  Märsta	  1:186	  i	  Sigtuna.	  Varför	  just	  detta	  kontrakt	  valts	  är	  för	  att	  

det	  var	  det	  mest	  fullständiga	  som	  tillgåtts	  av	  de	  olika	  möjliga	  från	  studerade	  transaktioner.	  
Resterande	  analys	  har	  grund	  i	  uttalanden	  från	  de	  intervjuade	  personerna,	  samt	  andra	  
kontrakt	  för	  samhällsfastigheter.	  	  

6.2.1 Hyresgäster 

I	  samtliga	  studerade	  fall	  utgörs	  hyresgästerna	  av	  Landsting,	  kommuner,	  en	  stiftelse	  och	  

privata	  vårdoperatörer.	  Därmed	  föreligger	  en	  relativt	  låg	  hyresrisk	  då	  få	  av	  hyresgästerna	  
tenderar	  att	  gå	  i	  konkurs,	  med	  ett	  undantag	  för	  de	  privata	  aktörerna.	  Det	  händer	  även	  att	  

kommun	  och	  landsting	  väljer	  att	  lägga	  ner	  en	  verksamhet,	  flytta	  den	  eller	  i	  bästa	  fall	  för	  
ägaren	  utöka	  den.	  Att	  ha	  kommun	  och	  landsting	  som	  hyresgäst	  ger	  därmed	  ingen	  garanti	  
men	  risken	  för	  en	  plötslig	  flytt	  är	  låg	  och	  risken	  för	  konkurs	  är	  försumbar.	  Med	  tanke	  på	  att	  

ägarna	  ofta	  är	  inriktade	  på	  samhällsfastigheter	  och	  har	  flera	  bra	  affärssamarbeten	  med	  
samma	  kommun	  så	  vet	  de	  också	  i	  god	  tid	  om	  planerna	  för	  verksamheten	  som	  bedrivs	  i	  
lokalerna	  är	  på	  väg	  att	  ändras	  och	  hinner	  då	  finna	  en	  ny	  lösning.	  	  
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6.2.2 Kontraktslängd och kalkylränta 

Hyresavtal	  för	  vårdfastigheter	  är	  generellt	  som	  tidigare	  nämnt	  långa,	  vilket	  samtliga	  

intervjuade	  parter	  intygar.	  Det	  specifika	  kontraktet	  som	  studerats	  är	  17	  år,	  men	  både	  
Rikshem	  och	  Hemsö	  påpekar	  att	  avtalen	  vanligen	  är	  upp	  emot	  20-‐25	  år.	  Dessutom	  förutspår	  
ägarna	  en	  förlängning	  av	  samtliga	  kontrakt.	  Kalkylen	  kommer	  att	  göras	  för	  en	  20	  års	  period.	  

Uppsägningstiden	  för	  avtalet	  med	  Märsta	  1:186	  som	  för	  resterande	  kontrakt	  är	  12	  månader	  
och	  annars	  förlängs	  det	  med	  36	  månader	  (60	  i	  ett	  fall)	  i	  taget	  om	  inget	  annat	  uppges.	  
	  

Kalkylräntan,	  eller	  diskonteringsränta,	  är	  den	  räntesats	  som	  uttrycker	  avkastningskravet	  på	  
investerat	  kapital.	  Den	  ränta	  som	  används	  i	  modellen	  är	  satt	  utifrån	  det	  avkastningskrav	  som	  
ägarna	  sagt	  att	  de	  vill	  ha.	  Detta	  är	  ett	  individuellt	  värde	  och	  kan	  därför	  variera	  för	  samma	  

fastighet	  men	  beroende	  av	  vad	  köparna	  har	  för	  förväntningar	  om	  framtiden.	  I	  grundkalkylen	  
har	  kalkyl/diskonteringsräntan	  satts	  till	  sex	  procent,	  för	  att	  sedan	  ändras	  i	  scenariot	  med	  
plus	  eller	  minus	  två	  procentenheter.	  

6.2.3 Hyresnivå, area och köpeskilling 

I	  de	  flesta	  fall	  då	  det	  gäller	  samhällsfastigheter	  är	  vakansgraden	  låg,	  eftersom	  ofta	  en	  och	  
samma	  hyresgäst	  hyr	  hela	  fastigheten.	  I	  undantagsfall	  finns	  det	  ytterligare	  en	  hyresgäst	  som	  
hyr	  en	  mindre	  del	  av	  fastigheten	  och	  vakansrisken	  är	  något	  högre	  för	  denna	  yta.	  Det	  kan	  röra	  

sig	  om	  en	  liten	  kontorsyta	  eller	  lager/förråd	  som	  huvudhyresgästen	  inte	  är	  i	  behov	  av	  och	  
denna	  yta	  kan	  då	  hyras	  ut	  externt	  genom	  fastighetsägaren	  eller	  hyresvärden.	  I	  de	  studerade	  
fastigheterna	  är	  vakansgraden	  noll,	  där	  av	  har	  den	  heller	  inte	  analyserats	  i	  

investeringskalkylens	  beräkningar.	  Intäkterna,	  det	  vill	  säga	  hyrorna,	  är	  ett	  medelvärde	  av	  
den	  indexerade	  hyran	  från	  det	  studerade	  kontraktet	  (1406	  kronor	  per	  kvadratmeter	  och	  år)	  
samt	  marknadsinformation	  framställt	  av	  Newsec	  Advice	  (Datscha,	  2012).	  Marknadshyrorna	  

gäller	  för	  kategorin	  ”vård_barnomsorg”	  och	  är	  ett	  medelvärde	  av	  de	  tre	  studerade	  
kommunerna,	  som	  uppgår	  till	  767	  kronor	  per	  kvadratmeter	  och	  år.	  Snitthyran	  av	  dessa	  två	  
blir	  således	  1086	  kronor	  per	  kvadratmeter	  och	  år,	  vilken	  räknas	  upp	  med	  den	  antagna	  

inflationen	  på	  2	  procent,	  då	  indexering	  inte	  kan	  göras	  eftersom	  vi	  inte	  vet	  något	  om	  framtida	  
bastal.	  Denna	  hyra	  känns	  vettig	  då	  den	  jämförs	  med	  genomsnittliga	  hyrorna	  för	  
vårdcentraler	  i	  Uppsala	  Landstings	  ägo	  som	  uppgår	  till	  1238	  kronor	  per	  kvadratmeter	  samt	  i	  

Västra	  Götalandsregionen	  där	  de	  uppgår	  till	  1026	  kronor	  per	  kvadratmeter	  (Kolada,	  2012).	  	  
	  
Arean	  är	  även	  den	  tagen	  från	  det	  granskade	  kontraktet	  för	  fastigheten	  Märsta	  1:186.	  Arean	  

för	  fastigheten	  är	  2	  649	  kvadratmeter	  och	  köptes	  till	  ett	  pris	  om	  39	  290	  000	  kronor,	  vilket	  ger	  
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14	  832	  kronor	  per	  kvadratmeter.	  Köpeskillingen/priset	  däremot	  framgår	  inte	  av	  kontraktet	  

utan	  är	  data	  tagen	  från	  informationen	  om	  2011	  års	  genomförda	  transaktioner.	  

6.2.4 Gränsdragningslista, drift och underhåll  

De	  flesta	  gränsdragningslisterna	  är	  väldigt	  generella,	  så	  även	  i	  det	  studerade	  avtalet.	  Därmed	  
sagt	  att	  ansvarsfördelningen	  ser	  ut	  som	  den	  ofta	  gör.	  Hyresgästen	  ansvarar	  för	  det	  mesta	  så	  
som	  el,	  trappstädning,	  sophämtning,	  konsekvenser	  av	  användning,	  skyltar,	  dörrar,	  fönster,	  

markiser	  och	  säkerhet.	  Det	  som	  hyresvärden	  ansvarar	  för	  enligt	  denna	  lista	  är	  snöröjning/	  
sandning,	  va	  och	  värme.	  	  
	  

Drift	  
Driftkostnader	  avser	  kostnader	  för	  att	  upprätthålla	  funktionen	  hos	  en	  byggnad	  och	  de	  
största	  driftkostnader	  är	  el,	  värme	  och	  vatten.	  Av	  dessa	  har	  el	  och	  värme	  störst	  

resultatpåverkan.	  I    driftkostnader	  ingår	  även	  kostnader	  för	  driftpersonal,	  markskötsel,	  
myndighetsbesiktningar,	  sophämtning	  med	  mera.	  Kostnaderna	  för	  fastighetsdrift	  uppgick	  i	  
snitt	  för	  kommun	  och	  landsting	  till	  271	  kronor	  per	  kvadratmeter	  under	  2011	  (Offentliga	  

fastigheter,	  2012).	  Medeldriftkostnaden	  för	  vårdcentraler	  i	  Västra	  Götalandsregionen	  och	  i	  
Uppsala	  Läns	  landsting	  däremot	  uppgick	  under	  2011	  till	  347	  kronor	  per	  kvadratmeter	  

(Kolada,	  2012)	  varför	  ett	  värde	  mellan	  dessa	  två	  skulle	  anses	  relevant,	  förslagsvis	  300	  kronor	  
per	  kvadratmeter	  och	  år	  som	  kommer	  att	  räknas	  upp	  med	  inflationen.	  	  
	  

Schablonmässiga	  driftkostnader	  används	  då	  de	  är	  liknande	  för	  fastigheter	  med	  liknande	  
förutsättningar	  samt	  hyresgästanpassningar.	  Däremot	  ligger	  elkostnaden,	  som	  en	  av	  de	  
största	  posterna	  under	  denna	  kategori,	  på	  hyresgästen	  varför	  de	  borde	  borträknas	  i	  kalkylen	  

som	  är	  utifrån	  ett	  investerarperspektiv.	  Enligt	  kommun-‐	  och	  Landstingsdatabasen	  utgör	  
elkostnaderna	  cirka	  43	  procent	  av	  driftkostnaderna	  för	  Uppsala	  Läns	  Landsting	  och	  Västra	  
Götalandsregionen,	  varför	  denna	  del	  dras	  bort	  från	  de	  föreslagna	  300	  kronorna	  och	  kvar	  blir:	  

300*0,57=171	  (avrundat	  170)	  kronor	  per	  kvadratmeter	  och	  år	  i	  driftkostnader	  som	  faller	  på	  
hyresvärden/ägaren.	  	  
	  

En	  undersökning	  av	  kommunernas	  driftkostnader	  för	  särskilda	  boendeformer	  visade	  på	  en	  
ökning	  inom	  samtliga	  kategorier:	  värme	  med	  20-‐25	  (5-‐6)	  procent,	  el	  med	  50-‐55	  (12-‐14)	  
procent	  och	  vatten	  med	  5	  (1)	  procent	  under	  åren	  2001-‐2005.	  Inom	  parenteserna	  visas	  den	  

ungefärliga	  genomsnittliga	  årliga	  ökningen.	  I	  grundkalkylen	  kommer	  driftkostnaderna	  
konsekvent	  att	  öka	  med	  inflationen,	  men	  i	  känslighetsanalysen	  kommer	  de	  att	  öka	  med	  ovan	  
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nämnda	  siffror,	  då	  bortsett	  från	  elen	  som	  oftast	  ligger	  på	  hyresgästen	  (Specialfastigheter,	  

2012).	  Siffrorna	  från	  år	  2001-‐2005	  var	  de	  senaste	  uppdaterade,	  varför	  de	  valts	  att	  användas.	  	  
	  
Underhåll 

Underhållskostnader	  avser	  kostnader	  för	  åtgärder	  som	  görs	  för	  att	  återställa	  en	  byggnad	  till	  
ursprunglig	  standard	  och	  funktion.	  Ofta	  planeras	  dessa	  så	  att	  de	  får	  en	  jämn	  påverkan	  på	  
resultatet,	  men	  kan	  även	  anpassas	  till	  andra	  resultatpåverkande	  poster.	  Kostnaderna	  för	  

underhåll	  uppgick	  i	  snitt	  för	  kommun	  och	  landsting	  till	  199	  kronor	  per	  kvadratmeter	  år	  2011,	  
varav	  159	  kronor	  per	  kvadratmeter	  var	  aktiverade	  enligt	  IFRS-‐regler	  (Specialfastigheter,	  
2012).	  Därför	  antas	  underhållskostnaderna	  göra	  det	  även	  i	  denna	  kalkyl,	  med	  en	  avrundning	  

upp	  till	  160	  kronor.	  Vidare	  kommer	  de	  att	  räknas	  upp	  med	  inflationen.	  I	  känslighetsanalysen	  
antas	  underhållskostnaderna	  öka	  med	  fyra	  respektive	  fem	  procent,	  vilket	  är	  antagna	  siffror.	  	  

6.2.5 Restvärdet 

Om	  vi	  antar	  att	  det	  reala	  värdet	  på	  fastigheten	  sjunker	  med	  två	  procent	  per	  år	  och	  att	  
inflationen	  även	  den	  är	  två	  procent	  per	  år,	  så	  tar	  dessa	  ut	  varandra	  årligen.	  Det	  betyder	  

vidare	  att	  fastigheten	  behåller	  sitt	  nominella	  värde	  under	  kalkylperioden	  och	  därmed	  kan	  
restvärdet	  efter	  20	  år	  sättas	  lika	  med	  köpeskillingen	  år	  noll,	  dvs.	  investeringsåret.	  Restvärdet	  

diskonteras	  sedan	  tillbaka	  till	  år	  noll	  och	  räknas	  med	  i	  fastighetens	  aktuella	  penningvärde.	  	  	  	  

6.2.6 Indexering, fastighetsskatt och finansiella kostnader 

Alla	  ägare	  vill	  ha	  100	  procent	  indexuppräkning	  och	  de	  olika	  kontrakten	  visar	  att	  det	  är	  det	  
vanligast	  förekommande.	  Indexeringen	  ligger	  i	  princip	  aldrig	  under	  75-‐80	  procent	  och	  i	  det	  
närmre	  studerade	  avtalet	  sker	  indexuppräkningen	  till	  100	  procent,	  alltså	  till	  

fastighetsägarens	  fördel.	  Vem	  som	  står	  för	  fastighetsskatten	  varierar	  i	  olika	  avtal,	  men	  då	  
denna	  inte	  är	  en	  särskilt	  stor	  post	  har	  den	  tagits	  bort	  ur	  beräkningarna	  i	  investeringskalkylen.	  	  
	  

Kalkylen	  kommer	  heller	  inte	  ta	  hänsyn	  till	  hur	  investeringen	  är	  finansierad	  då	  detta	  ger	  ett	  
antal	  vidare	  analyser	  kring	  typ	  av	  lån,	  lånesumma	  samt	  företagets	  övriga	  finansiella	  ställning.	  
Dessutom	  skiljer	  sig	  lånevillkoren	  beroende	  av	  vem	  som	  lånar,	  hur	  deras	  finansiella	  struktur	  

ser	  ut,	  vilken	  ränta	  man	  får	  och	  så	  vidare.	  Det	  hade	  blivit	  ett	  för	  utsvävande	  kapitel	  för	  denna	  
studie	  då	  vi	  istället	  antar	  att	  finansieringen	  påverkar	  alla	  investerare	  på	  samma	  sätt.	  	  
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6.3 Känslighetsanalysen 

6.3.1 Fyra scenarion 

Eftersom	  det	  finns	  många	  osäkra	  och	  svårmätbara	  faktorer	  vid	  investeringar	  i	  fastigheter	  och	  
därmed	  även	  i	  kalkyler	  som	  den	  ovan,	  behöver	  investeringskalkylen	  kompletteras	  med	  en	  

analys	  om	  tänkbara	  framtida	  scenarier.	  En	  sådan	  analys	  kan	  belysa	  tänkbara	  
utvecklingsmöjligheter	  och	  risker	  samt	  vilka	  effekter	  de	  kan	  komma	  att	  ha	  på	  slutvärdet,	  i	  
detta	  fall	  priset	  (Lind	  &	  Brunes,	  2008,	  pp.	  29,	  38).	  Dessa	  möjligheter	  och	  risker	  kommer	  att	  

se	  olika	  ut	  beroende	  på	  situationen	  i	  det	  aktuella	  fallet,	  men	  de	  punkter	  som	  kommer	  tas	  i	  
beaktning	  är	  följande:	  	  
	  

1.	  Vad	  händer	  om	  hyresgästerna	  flyttar	  tidigare	  än	  väntat?	  
Trots	  att	  hyresavtal	  för	  samhällsfastigheter	  är	  betydligt	  längre	  än	  för	  andra	  typer	  så	  finns	  det	  
alltid	  en	  risk	  att	  hyresgästen	  flyttar	  tidigare	  än	  vad	  som	  står	  i	  kontraktet.	  Det	  kan	  bero	  på	  att	  

en	  privat	  vårdoperatör	  går	  i	  konkurs,	  att	  en	  viss	  verksamhet	  ska	  lägga	  ner	  eller	  flytta,	  eller	  att	  
missnöje	  och	  konflikt	  uppstår	  mellan	  hyresvärden	  och	  hyresgästen.	  Dessa	  alternativ	  är	  dock	  
ovanliga	  varför	  det	  i	  känslighetsanalysen	  har	  antagits	  att	  hyresgästflytt	  sker	  efter	  

kontraktstiden	  och	  att	  det	  på	  grund	  av	  svår	  alternativanvändning	  inte	  tillkommer	  någon	  ny	  
hyresgäst.	  Därmed	  sätts	  restvärdet	  till	  noll	  eftersom	  hyresintäkter	  är	  den	  enda	  
inkomstkällan.	  Den	  effekt	  det	  får	  på	  fastighetens	  värde	  visas	  i	  tabell	  4	  nedan.	  
	  
2.	  Vad	  händer	  om	  drift-‐	  och	  underhållskostnaderna	  ökar	  mer	  än	  väntat?	  
Som	  diskuteras	  nedan	  så	  föreligger	  en	  årlig	  ökning	  av	  drift-‐	  och	  underhållskostnader.	  Men	  

utöver	  de	  förutspådda	  årliga	  ökningarna	  kan	  det	  tillkomma	  ökningar	  som	  är	  oväntade,	  till	  
exempel	  som	  att	  elpriserna	  stiger	  markant	  eller	  att	  byggnaden	  inte	  håller	  tätt	  och	  att	  värme	  
går	  till	  spillo	  genom	  läckage	  vilket	  ökar	  värmekostnaderna	  Hur	  mycket	  en	  sådan	  

underhållskostnad	  skulle	  påverka	  kalkylen	  visas	  även	  det	  i	  tabell	  4.	  I	  det	  här	  fallet	  har	  vi	  tagit	  
som	  exempel	  att	  drift-‐	  och	  underhållskostnaderna	  ökar	  så	  som	  angivet	  ovan	  under	  6.2.4	  
Gränsdragningslista,	  drift-‐	  och	  underhåll,	  det	  vill	  säga	  med	  sex	  eller	  sju	  procent	  för	  drift	  och	  
fyra	  till	  fem	  procent	  för	  underhåll,	  alltså	  sammanlagt	  tio	  till	  12	  procent.	  	  
	  

3.	  Vad	  händer	  om	  det	  behövs	  en	  akut,	  oväntad	  underhållsinsats/investering?	  
Ibland	  sker	  oförutsedda	  saker,	  vanligen	  i	  äldre	  hus	  av	  sämre	  kvalitet	  men	  även	  i	  nyare	  och	  
modernare	  byggnader	  händer	  det	  att	  saker	  går	  sönder,	  behöver	  bytas	  ut	  eller	  köpas	  till.	  I	  

denna	  studie	  har	  en	  oförutsedd	  kostnad	  antagits	  för	  att	  analysera	  vilken	  effekt	  det	  ger	  på	  
slutgiltiga	  värdet.	  Det	  har	  också	  antagits	  att	  den	  sker	  vid	  två	  olika	  tidpunkter	  under	  
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kontraktstiden.	  Antingen	  efter	  tio	  år	  eller	  efter	  18	  år.	  Tidigare	  än	  så	  känns	  mindre	  troligt,	  då	  

saker	  så	  som	  installationer	  ofta	  går	  sönder	  eller	  behöver	  bytas	  med	  tiden.	  Kostnaden	  som	  
behöver	  investeras	  har	  antagits	  till	  två	  miljoner	  kronor,	  motsvarande	  5,1	  procent	  av	  
köpeskillingen.	  Denna	  siffra	  är	  antagen	  utan	  specifik	  grund,	  men	  känns	  som	  en	  trolig	  kostnad	  

som	  skulle	  kunna	  uppstå.	  Exempel	  på	  oväntade	  underhållsinsatser/investeringar	  skulle	  
kunna	  vara	  att	  nya	  miljölagar	  tvingar	  fastighetsägaren	  till	  köp	  av	  nya	  kostsamma	  
installationer	  eller	  en	  vattenskada	  som	  måste	  repareras	  omgående.	  

	  
4.	  Vad	  händer	  om	  kalkylräntan	  ökar/minskar?	  	  	  
Kalkylräntan	  är	  en	  antagen	  ränta,	  men	  kan	  mycket	  väl	  variera.	  Hur	  mycket	  en	  upp-‐	  eller	  

nedgång	  på	  antagna	  två	  procent	  skulle	  påverka	  priset	  och	  fastighetens	  värde	  visas	  i	  tabell	  4.	  
Två	  procents	  skillnad	  upp	  eller	  ner	  är	  ett	  vanligt	  antagande	  vid	  analys	  av	  räntor	  och	  känns	  
som	  ett	  rimligt	  scenario	  av	  hur	  räntan	  skulle	  kunna	  utvecklas.	  	  	  

6.3.2 Resultat känslighetsanalys 

Ovan	  fyra	  nämnda	  scenarier	  påverkar	  priset	  olika	  mycket.	  Nedan	  i	  tabellen	  redovisas	  hur	  

varje	  potentiell	  förändring	  inverkar	  på	  priset,	  med	  alla	  andra	  antaganden	  lika,	  vilket	  
redovisas	  i	  kronor	  per	  kvadratmeter,	  totalt	  belopp	  samt	  i	  procent.	  Sammanfattningsvis	  så	  är	  

värdet	  på	  det	  20-‐åriga	  kontraktet	  för	  fastigheten	  i	  grundscenariot	  14	  980	  kronor	  per	  
kvadratmeter,	  dvs.	  14	  980*2	  649	  (area)	  =	  39,7	  miljoner	  kronor.	  Alltså	  ett	  högre	  värde	  än	  vad	  
fastigheten	  köptes	  för,	  vilket	  uppgick	  till	  39,3	  miljoner	  kronor.	  Därmed	  kan	  det	  sägas	  att	  

investeringen	  går	  att	  räkna	  hem	  under	  kontraktstiden,	  givet	  de	  antaganden	  som	  gjorts.	  	  
	  

	  
	  

Tabell	  4:	  	   	   Hur	  olika	  scenarier	  kan	  komma	  att	  påverka	  fastighetens	  värde.	   	  

SCENARIOS VÄRDET Värdeförändring Värdeförändring Värdeförändring
(kr/kvm) (kr/kvm) (kr) (%)

Grundscenariot 14 980

1. Ej förlängda hyresavtal
Inget Restvärdet 10 350 -4630 12 264 870 -              -30,91%

2. Ökade DoU-kostnader
(+) 10 % 13 480 -1 500 3 973 500 -                -10,01%
(+) 12 % 12 830 -2 150 5 695 350 -                -14,35%

3. Oväntad underhållsinsats
(+) 2 000 000 kr år 10 14 560 -420 1 112 580 -                -2,80%
(+) 2 000 000 kr år 18 14 710 -270 715 230 -                  -1,80%

4. Förändrad kalkylränta
(+) 2 % 11 940 -3 040 8 052 960 -                -20,29%
(-) 2 % 19 190 4 210 11 152 290               28,10%
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7 Analys och Diskussion  

7.1 Analys av scenarion 
Som	  resultatet	  av	  kalkylen	  visar	  så	  räknas	  i	  detta	  exempel	  investeringen	  hem	  redan	  under	  
första	  kontraktsperioden,	  förutsatt	  att	  restvärdet	  existerar	  som	  angivet	  samt	  att	  de	  

antaganden	  som	  gjorts	  är	  rimliga.	  Som	  även	  går	  att	  utläsa	  ur	  känslighetsanalysen	  finns	  det	  
flertalet	  faktorer	  som	  påverkar	  värdet	  negativt,	  vilket	  i	  sin	  tur	  bidrar	  till	  att	  det	  understiger	  
det	  pris	  köparen	  betalat	  för	  fastigheten.	  Detta	  är	  endast	  ett	  framräknat	  exempel	  med	  en	  rad	  

olika	  antaganden	  och	  behöver	  inte	  gälla	  för	  alla	  liknande	  investeringar,	  även	  om	  det	  är	  ett	  
verklighetsanknutet	  fall.	  Dock	  påvisade	  investeringskalkylen	  och	  känslighetsanalysen	  
följande	  gällande	  de	  scenarier	  som	  skulle	  studeras:	  

	  	  
1.	  Då	  hyresgästerna	  flyttar	  tidigare	  än	  väntat:	  
Eftersom	  samtliga	  intervjuade	  personer	  antar	  och	  tror	  att	  hyresgästerna	  kommer	  sitta	  kvar	  

även	  efter	  det	  långa	  hyreskontraktets	  slut	  så	  innebär	  det	  att	  kontraktet	  även	  har	  ett	  framtida	  
kassaflöde	  och	  därmed	  ett	  restvärde.	  Men	  om	  så	  inte	  skulle	  ske	  och	  inga	  nya	  hyresgäster	  
skulle	  tillträda	  av	  någon	  anledning,	  t.ex.	  svår	  alternativanvändning,	  står	  lokalerna	  vakanta	  

och	  därmed	  utan	  hyresintäkt.	  Denna	  risk	  blir	  extra	  stor	  för	  samhällsfastigheter	  eftersom	  hela	  
fastigheten	  ofta	  inrymmer	  en	  och	  samma	  hyresgäst	  och	  får	  en	  vakansgrad	  på	  närmre	  100	  
procent	  vid	  hyresgästflytt.	  Detta	  påverkar	  i	  sin	  tur	  värdet	  av	  fastigheten	  negativt	  och	  som	  

framgår	  av	  känslighetsanalysen	  så	  skulle	  denna	  värdeminskning	  vara	  närmre	  31	  procent	  i	  
extremfallet	  där	  restvärdet	  är	  noll.	  Därmed	  bidrar	  detta	  scenario	  till	  den	  största	  
värdeminskningen	  av	  de	  fyra	  studerade,	  vilket	  påvisar	  att	  det	  finns	  en	  hög	  risk	  i	  

restvärdeanalysen.	  	  
	  

Det	  ska	  dock	  tilläggas	  att	  det	  potentiellt	  skulle	  kunna	  finnas	  en	  alternativanvändning	  för	  
fastigheten	  eller	  att	  nya	  hyresgäster	  kan	  tillträda	  vid	  kontraktets	  slut.	  Speciellt	  då	  många	  av	  
investerarna	  väljer	  investeringsobjekt	  utifrån	  läget,	  då	  med	  hänsyn	  till	  att	  det	  är	  en	  stark	  

tillväxtregion.	  Oavsett	  så	  hade	  en	  ny	  användning	  troligen	  bidragit	  till	  en	  stor	  investering	  för	  
ägarna	  då	  lokalerna	  ska	  anpassas	  för	  den	  nya	  hyresgästen.	  	  
	  

2.	  Då	  drift-‐	  och	  underhållskostnaderna	  ökar	  mer	  än	  väntat:	  
Drift-‐	  och	  underhållskostnaderna	  är	  vanligen	  den	  största	  löpande	  utgiften	  en	  fastighetsägare	  
har,	  varför	  driftnettot	  påverkas	  markant	  om	  dessa	  kostnader	  skulle	  öka	  mer	  än	  väntat.	  Här	  

har	  hyresvärden	  däremot	  garderat	  sig	  lite	  genom	  att	  elpriserna	  ligger	  på	  hyresgästens	  
ansvar,	  då	  denna	  post	  klassas	  som	  den	  med	  högst	  risk.	  Som	  känslighetsanalysen	  visar	  
minskar	  värdet	  på	  fastigheten	  betydligt	  vid	  ökade	  drift-‐	  och	  underhållskostnader	  och	  i	  detta	  
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exempel	  minskar	  värdet	  näst	  intill	  proportionerligt	  med	  hur	  mycket	  kostnaderna	  ökar,	  

procentuellt.	  	  En	  ökning	  på	  tio	  respektive	  12	  procent	  kan	  låta	  mycket,	  men	  även	  om	  
ökningen	  hade	  varit	  lägre	  hade	  det	  bidragit	  till	  en	  väsentligt	  ökad	  kostnad.	  Eftersom	  drift	  och	  
underhåll	  påverkar	  det	  årliga	  kassaflödet	  så	  har	  den	  hög	  påverkan	  på	  totalkostnaden,	  varför	  

den	  bör	  hållas	  så	  låg	  som	  möjligt	  utan	  att	  för	  den	  skull	  avvika	  från	  kvalitet	  och	  krav.	  Det	  kan	  
uppnås	  genom	  att	  tänka	  miljömässigt	  och	  att	  eventuellt	  investera	  i	  maskiner,	  installationer,	  
tjänster	  och	  dylikt	  som	  är	  en	  stor	  kostnad	  då	  den	  betalas	  men	  som	  i	  längden	  ger	  billigare	  

rörliga	  kostnader.	  	  	  
	  
3.	  Då	  det	  behövs	  en	  akut,	  oväntad	  underhållsinsats/investering:	  

Som	  nämndes	  ovan	  behöver	  fastighetsägaren	  ibland	  investera	  större	  belopp	  i	  sina	  
fastigheter,	  antingen	  för	  att	  något	  går	  söner	  eller	  behöver	  bytas	  ut/köpas	  till	  av	  annan	  orsak	  
eller	  för	  att	  bidra	  till	  lägre	  framtida	  kostnader	  i	  allmänhet.	  Fastighetsägare	  kalkylerar	  ofta	  

med	  dessa	  utgifter	  med	  ett	  rimligt	  tidsintervall	  för	  varje	  enskild	  utgift,	  då	  de	  är	  medvetna	  om	  
att	  tak	  behöver	  läggas	  om,	  fasader	  målas	  eller	  hissar	  bytas	  etc.	  Vissa	  kostnader	  går	  däremot	  
inte	  att	  kalkylera	  med	  i	  förtid,	  till	  exempel	  om	  en	  olycka	  skulle	  ske	  i	  form	  av	  t.ex.	  en	  

vattenläcka	  då	  konsekvensen	  kan	  bli	  att	  alla	  golv	  och	  stommar	  måste	  bytas	  ut.	  Det	  är	  den	  
typen	  av	  kostnad	  som	  har	  analyserats	  i	  scenario	  tre	  där	  den	  antagits	  till	  två	  miljoner	  kronor.	  
Beroende	  av	  fastighetens	  karaktär	  och	  storlek	  så	  kan	  det	  här	  vara	  både	  lågt	  och	  högt	  räknat,	  

men	  poängen	  är	  att	  se	  hur	  en	  sådan	  kostnad	  slår	  mot	  värdet	  beroende	  av	  vilket	  år	  det	  
inträffar.	  	  
	  

Vad	  som	  kan	  utläsas	  av	  känslighetsanalysens	  resultat	  är	  att	  kostnaden	  slår	  hårdare	  mot	  
värdet	  vid	  en	  nuvärdeskalkyl	  ju	  närmre	  dagsläget	  den	  uppkommer.	  Det	  beror	  på	  att	  en	  

kostnad	  om	  tio	  år	  är	  värd	  mer	  i	  dagens	  penningvärde	  än	  om	  samma	  kostnad	  uppkommit	  om	  
18	  år,	  härlett	  ur	  nuvärdesberäkning.	  I	  vilket	  fall	  så	  påverkar	  denna	  kostnad	  värdet	  negativt	  
med	  1,8	  -‐	  2,8	  procent,	  en	  relativt	  låg	  påverkan.	  Det	  ska	  nämnas	  att	  äldre	  fastigheter	  i	  sämre	  

skick	  löper	  större	  risk	  för	  att	  drabbas	  av	  denna	  kostnad,	  då	  utöver	  stommen	  troligtvis	  även	  
installationer	  etc.	  är	  av	  äldre	  och	  sämre	  karaktär	  och	  därmed	  är	  mer	  ineffektiva	  ur	  miljö-‐	  och	  
kostnadsperspektiv.	  	  	  	  	  

	  
4.	  Då	  kalkylräntan	  ökar/minskar:	  
Analysen	  av	  detta	  scenario	  brukar	  ofta	  tas	  i	  beaktning	  vid	  investeringskalkyler,	  då	  

diskonterings-‐/kalkylräntan	  har	  stor	  inverkan	  på	  värdet	  av	  en	  fastighet.	  Köpare	  pratar	  ofta	  
om	  deras	  avkastningskrav,	  det	  vill	  säga	  den	  avkastning	  som	  investerarna	  kräver	  på	  bolagets	  
egna	  kapital	  med	  beaktande	  av	  hur	  riskfylld	  verksamheten	  är.	  Ett	  högre	  avkastningskrav	  
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speglar	  alltså	  en	  högre	  risk	  och	  som	  känslighetsanalysen	  visar	  behöver	  räntan	  inte	  variera	  

med	  mer	  än	  plus/minus	  två	  procentenheter	  för	  att	  det	  ska	  ge	  ett	  relativt	  stort	  utslag	  på	  
priset.	  I	  detta	  fall	  en	  värdeökning	  på	  drygt	  28	  procent,	  alternativt	  en	  värdeminskning	  på	  
drygt	  20	  procent.	  	  

	  

7.2 Övrig analys och diskussion 
 

Köpare	  och	  säljare	  har	  olika	  förutsättningar	  

Köpare	  och	  säljare	  har	  olika	  information,	  varierande	  erfarenhet	  av	  fastighetsaffärer	  och	  
kontraktsskrivning	  och	  skilda	  preferenser.	  En	  intressant	  aspekt	  är	  hur	  det	  påverkar	  
kontraktsskrivningen	  och	  den	  ansvarsfördelning	  som	  då	  medföljer.	  Som	  berört	  ovan	  så	  ligger	  

en	  del	  av	  riskerna	  på	  hyresgästen,	  så	  som	  osäkerheten	  i	  elpriser.	  Samtidigt	  skrivs	  
hyresavtalen	  på	  flertalet	  punkter	  till	  ägarnas	  fördel	  då	  till	  exempel	  hyrorna	  vanligtvis	  
indexeras	  till	  100	  procent.	  En	  tänkvärd	  diskussion	  är	  om	  de	  som	  förhandlar	  för	  hyresgästerna	  

kan	  tillräckligt	  mycket	  och	  har	  den	  mängden	  information	  som	  behövs	  för	  att	  teckna	  ett	  ur	  
båda	  parters	  rättvist	  och	  lönsamt	  kontrakt,	  där	  ansvarsfördelningen	  ligger	  fördelat	  på	  båda.	  
Det	  vill	  säga,	  kan	  förhandlingen	  av	  hyresavtalen	  anses	  ”rättvis”?	  Till	  exempel	  så	  svarar	  

ägarna	  att	  de	  flesta	  kontrakten	  är	  generella	  medan	  en	  intervjuad	  kommun	  anser	  dem	  
specifika.	  Eventuellt	  har	  hyresgäst	  och	  hyresvärd	  olika	  syn	  på	  vad	  som	  är	  en	  

förhandlingsfråga	  och	  vad	  som	  skrivs	  enligt	  standardavtal.	  Det	  är	  dock	  upp	  till	  båda	  parter	  
att	  se	  till	  att	  vara	  uppdaterade	  på	  rimliga	  marknadshyror,	  räntor	  och	  övriga	  parametrar	  som	  
styr	  hur	  kontraktet	  utformas.	  Än	  viktigare	  blir	  avtalet	  för	  samhällsfastigheter	  då	  det	  sträcker	  

sig	  över	  en	  lång	  hyresperiod,	  även	  om	  de	  ofta	  förhandlas	  om	  under	  kontraktstiden.	  Det	  
väsentliga	  är	  trots	  allt	  att	  samarbetet	  fungerar	  väl	  och	  att	  båda	  parterna	  känner	  att	  
hyresförhållandena	  är	  en	  ”win-‐win”	  situation	  och	  därmed	  vill	  fullfölja	  sina	  delar	  och	  

ansvarsområden	  på	  bästa	  sätt.	  
	  
Restvärdediskussion	  

Som	  känslighetsanalysens	  scenario	  1	  visar	  har	  restvärdet	  en	  stor	  betydelse	  för	  fastighetens	  
värde.	  Det	  är	  alltså	  viktigt	  att	  kontrakten	  blir	  förlängda	  alternativ	  att	  det	  går	  att	  
alternativanvända	  fastigheten.	  Något	  som	  spelar	  en	  stor	  roll	  för	  alternativanvändningen	  är	  

fastighetens	  läge.	  Som	  köparna	  säger	  så	  investerar	  de	  på	  tillväxtregioner	  och	  kollar	  då	  på	  
flera	  faktorer	  som	  demografi,	  utbildningsnivå,	  antal	  förvärvsarbetande,	  utbildningsnivåer,	  
inflyttning	  osv.	  Ju	  högre	  tillväxt	  och	  ju	  centralare	  läge	  på	  orten	  desto	  större	  chans	  till	  

alternativanvändning.	  Däremot	  ska	  kostnaden	  för	  ombyggnad	  inte	  underskattas,	  då	  
samhällsfastigheter	  är	  väldigt	  anpassade	  byggnader.	  Troligtvis	  är	  det	  mer	  lönsamt	  att	  riva	  
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befintlig	  byggnad	  och	  bygga	  ny	  vid	  en	  helt	  annan	  användning	  än	  det	  som	  lokalerna	  tidigare	  

brukades	  till.	  	  
	  
Överoptimistiska	  köpare?	  

Något	  som	  diskuterades	  på	  seminariet	  om	  samhällsfastigheter	  av	  bland	  annat	  Åsa	  Henninge	  
från	  NAI	  Svefa	  var	  hur	  vida	  köparna	  är	  lite	  väl	  överoptimistiska	  gällande	  denna	  typ	  av	  
investering.	  Det	  som	  ifrågasattes	  var	  hur	  köparna	  värderar	  riskerna	  med	  investeringen	  och	  

om	  de	  är	  undervärderade	  eller	  inte.	  Denna	  fråga	  är	  svår	  att	  svara	  på	  eftersom	  få	  liknande	  
kontrakt	  som	  studerats	  i	  denna	  studie	  löpt	  ut	  och	  att	  det	  därför	  inte	  finns	  några	  svar	  på	  hur	  
stora	  riskerna	  är	  och	  hur	  lönsam	  investeringen	  verkligen	  blir	  i	  slutändan.	  Dock	  visar	  

känslighetsanalysen	  på	  att	  risker	  existerar,	  men	  även	  att	  investeringen	  är	  lönsam	  om	  inget	  
oväntat	  inträffar.	  
	  

Intressant	  är	  också	  hur	  utvecklingen	  kommer	  se	  ut	  om	  ett	  tiotal	  år	  framöver,	  då	  köpare	  och	  
säljare	  börjar	  få	  bevis	  på	  hur	  lönsam	  investeringen/försäljningen	  varit.	  För	  kommuner	  och	  
landsting	  blir	  antagligen	  diskussionen	  kring	  hur	  vida	  de	  ska	  behålla	  sina	  fastigheter	  själva	  

eller	  göra	  som	  trenden	  visat,	  dvs.	  sälja	  och	  sedan	  hyra	  tillbaka.	  Diskussionen	  kommer	  
säkerligen	  även	  handla	  om	  ansvarsfördelningen	  mellan	  hyresvärd	  och	  hyresgäst,	  då	  båda	  
parter	  fått	  klarsyn	  i	  de	  risker	  och	  osäkerheter	  som	  kan	  komma	  att	  påverka	  kassaflöden	  och	  

budgetar.	  	  
	  
Denna	  studie	  ger	  inga	  motargument	  till	  optimism	  i	  den	  här	  typen	  av	  investeringar,	  då	  endast	  

köpare	  och	  säljare	  som	  genomfört	  transaktionerna	  har	  intervjuats.	  Dessa	  aktörer	  är	  
uppenbarligen	  optimistiska,	  varför	  de	  genomfört	  affären.	  Ett	  intressant	  tillägg	  hade	  varit	  att	  

se	  hur	  andra	  aktörer	  ser	  på	  en	  liknande	  investering,	  förslagsvis	  kommuner	  som	  valt	  att	  
behålla	  dessa	  typer	  av	  fastigheter	  i	  sin	  ägo.	  Hur	  de	  motiverar	  ägande	  före	  hyrandet	  det	  vill	  
säga.	  	  	  

	  
Fördelar	  gentemot	  kommersiella	  fastigheter	  
Marknaden	  för	  samhällsfastigheter	  har	  stora	  tillväxtmöjligheter	  då	  den	  demografiska	  

utvecklingen	  innebär	  ett	  kraftigt	  ökande	  behov	  av	  äldrevårdplatser	  och	  därmed	  ökad	  
efterfrågan.	  Därtill	  bidrar	  de	  stabila	  kassaflödena,	  den	  låga	  hyres-‐	  och	  vakansrisken	  till	  att	  
denna	  marknad	  blir	  mindre	  konjunkturberoende	  och	  även	  mindre	  lägesberoende	  än	  

marknaden	  för	  kommersiella	  fastigheter.	  Samhällsfastigheter	  kännetecknas	  även	  i	  högre	  
grad	  än	  kommersiella	  fastigheter	  av	  ett	  jämbördigt	  och	  långsiktigt	  förhållande	  mellan	  
fastighetsägare	  och	  hyresgäst,	  vilket	  de	  intervjuade	  personerna	  intygar.	  Ytterligare	  en	  fördel	  
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i	  jämförelse	  med	  den	  kommersiella	  marknaden	  är	  att	  samhällsfastigheter	  har	  höga	  

kassaflödena	  som	  ges	  av	  den	  stora	  skillnaden	  mellan	  avkastning	  och	  låneränta.	  	  Eftersom	  en	  
alternativ	  riskfri	  investering	  i	  exempelvis	  statsobligationer	  i	  dagsläget	  ger	  en	  väldigt	  låg	  
avkastning	  så	  ger	  denna	  typ	  fastighetsinvestering	  en	  bra	  avkastning	  till	  en	  så	  pass	  ändå	  låg	  

risk	  som	  investeringen	  innebär.	  	  
	  
Påverkan	  av	  vårdens	  privatisering	  

En	  annan	  aspekt	  som	  bör	  diskuteras	  är	  att	  dessa	  ”säkra	  kontrakt”	  som	  samhällsfastigheter	  
sägs	  bestå	  av,	  där	  hyresgästerna	  är	  kommun	  och	  landsting,	  kan	  komma	  att	  förändras	  i	  och	  
med	  privatiseringen	  som	  ökar	  inom	  vårdsektorn.	  Utöver	  de	  stora	  vårdoperatörerna	  som	  

Carema	  och	  Attendo	  med	  fler,	  har	  det	  även	  öppnats	  upp	  för	  mindre	  operatörer	  vilka	  löper	  
större	  risk	  för	  konkurs.	  Denna	  typ	  av	  hyresgäst	  tenderar	  att	  röra	  på	  sig	  i	  högre	  utsträckning	  
än	  kommuner,	  vilket	  kan	  påverka	  säkerheten	  i	  de	  långa	  kontrakten	  och	  då	  istället	  bidra	  till	  

stor	  vakans	  för	  fastighetsägaren.	  	  	  
	  
Demografiska	  aspekter	  

Den	  demografiska	  risken	  som	  togs	  upp	  i	  kapitlet	  2.3.2	  Fastighetsrisk,	  under	  marknadsrisk	  och	  
risker	  gällande	  samhällsfastigheter,	  är	  av	  speciellt	  stor	  vikt	  vid	  analys	  av	  Samhällsfastigheter	  
och	  dess	  potentiella	  lönsamhet.	  Då	  statistiska	  siffror	  pekar	  på	  både	  en	  åldrande	  samt	  

växande	  befolkning	  kommer	  efterfrågan	  för	  samhällsfastigheter	  i	  allmänhet	  och	  vård-‐	  och	  
omsorgsfastigheter	  i	  synnerhet	  att	  öka.	  	  
	  

Politiska	  aspekter	  	  
Sjukvårdens	  och	  äldreomsorgens	  utveckling	  kommer	  även	  den	  att	  ha	  en	  betydlig	  påverkan	  

på	  efterfrågan	  av	  samhällsfastigheter	  i	  framtiden.	  Det	  har	  visat	  sig	  att	  fler	  av	  de	  äldre	  vårdas	  
under	  en	  längre	  tid	  hemma	  med	  hjälp	  av	  hemtjänst.	  Dessutom	  kan	  beslut	  om	  att	  eventuellt	  
förskjuta	  pensionsåldern	  ha	  en	  stor	  inverkan	  då	  det	  påverkar	  människors	  preferenser	  på	  

boendet,	  till	  exempel	  beroendet	  av	  bra	  kommunikationsmöjligheter	  med	  mera.	  Då	  det	  visat	  
sig	  att	  vi	  i	  dagsläget	  är	  friskare	  fler	  år	  efter	  pensionen	  är	  detta	  scenario	  inte	  helt	  irrelevant.	  	  
	  

En	  diskussion	  har	  även	  förts	  om	  skuldkrisen	  som	  varit,	  om	  det	  kan	  vara	  så	  att	  den	  är	  en	  
naturlig	  konsekvens	  av	  demografin	  och	  fler	  äldre.	  Kanske	  är	  det	  naivt	  att	  tro	  att	  hela	  
generationer	  kan	  spara	  så	  mycket	  pengar	  att	  man	  bara	  behöver	  arbeta	  en	  tredjedel	  av	  livet.	  

Eftersom	  man	  i	  genomsnitt	  i	  Sverige	  inte	  arbetar	  innan	  25	  års	  ålder	  och	  lever	  25	  år	  som	  
pensionär	  måste	  generationen	  däremellan,	  tillsammans	  med	  staten	  och	  företagen,	  se	  till	  att	  
försörja	  den	  stora	  icke	  arbetande	  delen	  (Kempe,	  et	  al.,	  2012).	  	  	  	  
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Det	  finns	  även	  en	  tro	  om	  att	  framtidens	  pensionärer	  inte	  kommer	  ”sitta	  och	  snällt	  ta	  emot”	  

det	  som	  erbjuds	  i	  form	  av	  vård,	  utan	  kommer	  ha	  betydligt	  högre	  krav	  såväl	  på	  vården	  som	  på	  
boendet	  och	  ställer	  därmed	  högre	  krav	  på	  samhället	  (Kempe,	  et	  al.,	  2012).	  Kommer	  
samhället	  ha	  förmågan	  att	  svara	  upp	  mot	  kraven?	  Med	  tanke	  på	  att	  det	  är	  färre	  arbetande	  

per	  äldre	  så	  måste	  det	  hittas	  nya	  lösningar	  för	  hur	  alla	  skall	  kunna	  tas	  omhand.	  Om	  nu	  fler	  
ska	  bo	  hemma	  längre	  skulle	  utökad	  dagverksamhet	  kunna	  vara	  ett	  alternativ	  då	  det	  
dessutom	  skulle	  effektivisera	  den	  yta	  som	  redan	  idag	  används	  till	  vård-‐	  och	  äldreomsorg.	  

Med	  små	  ökningar	  i	  personalomfång	  och	  i	  befintliga	  lokaler	  skulle	  fler	  av	  de	  äldre	  kunna	  
utnyttja	  verksamheten	  på	  deras	  efterfrågade	  nivå,	  nämligen	  dagtid.	  I	  ett	  sådant	  fall	  skulle	  de	  
som	  driver	  verksamheten	  kunna	  ta	  mer	  betalt	  och	  för	  de	  pengarna	  anpassa	  lokalerna	  bättre	  

osv.	  Men	  i	  dagsläget	  saknas	  det	  alternativ	  som	  passar	  alla.	  Äldrepolitikens	  utmaningar	  är	  att	  
således	  att	  öka	  arbetsutbudet,	  förbättra	  produktiviteten,	  att	  förebygga	  eller	  skjuta	  upp	  
ohälsa	  samt	  hitta	  alternativa	  boendeformer.	  

	  
Juridiska	  aspekter	  	  
Vad	  som	  bör	  tilläggas	  till	  de	  politiska	  aspekterna	  är	  de	  juridiska.	  Ändringar	  av	  lagar	  och	  

förordningar	  kan	  som	  ovan	  diskuterats	  komma	  att	  direkt	  påverka	  fastigheters	  lönsamhet	  
men	  även	  indirekt.	  Ett	  exempel	  på	  en	  indirekt	  påverkan	  är	  RUT-‐avdraget.	  Detta	  används	  
flitigast	  av	  äldre	  damer	  i	  åldern	  85+	  (Kjellberg,	  2012),	  då	  kan	  de	  få	  hjälp	  med	  ”hemtjänst”	  

och	  sedan	  göra	  avdrag	  för	  det.	  En	  sådan	  reglering	  möjliggör	  för	  äldre	  att	  bo	  hemma	  längre	  
men	  fortfarande	  få	  hjälp	  med	  sådant	  som	  de	  inte	  hade	  klarat	  av	  själva.	  De	  juridiska	  
aspekterna	  kan	  även	  spela	  in	  genom	  att	  se	  till	  att	  inga	  onödiga	  hinder	  finns	  för	  att	  försvåra	  

bedrivandet	  av	  vård-‐	  och	  äldreomsorg	  i	  privat	  regi.	  	  
	  

Vidare	  kommer	  myndighetskrav	  och	  andra	  lagar	  se	  till	  att	  reglera	  hur	  verksamheten	  i	  
samhällsfastigheter	  bedrivs.	  Till	  exempel	  att	  maskiner	  köpas	  in	  ur	  ett	  hälsoperspektiv,	  för	  att	  
minska	  arbetskraftens	  fysiska	  ansträngningar	  alternativt	  investera	  i	  nya	  installationer	  för	  att	  

se	  till	  att	  klimatet	  i	  en	  byggnad	  ligger	  på	  rätt	  nivåer.	  
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8 Slutsats och förslag till vidare studier 
Efter	  intervjuer	  och	  annan	  källinhämtning	  har	  en	  relativt	  bra	  bild	  skapats	  av	  hur	  olika	  aktörer	  

ser	  på	  investeringar	  i	  samhällsfastigheter,	  vilka	  för-‐	  samt	  nackdelar	  som	  medföljer	  och	  vilka	  
osäkerheter	  som	  existerar.	  Genom	  insamlat	  material	  har	  antaganden	  kunnat	  göras	  som	  legat	  
till	  grund	  för	  den	  kalkyl	  och	  känslighetsanalys	  som	  genomförts.	  Studien	  har	  kommit	  fram	  till	  

följande	  slutsatser:	  
	  	  
1.	  Hur	  priset	  kan	  motiveras	  utifrån	  informationen	  om	  framtida	  kassaflöden:	  

Då	  det	  visat	  sig	  att	  samhällsfastigheter	  har	  ovanligt	  långa	  hyreskontrakt,	  vanligen	  upp	  emot	  
20	  år,	  innebär	  detta	  ett	  större	  ”säkrat”	  kassaflöde	  i	  och	  med	  att	  hyresintäkterna	  blir	  fler.	  
Dessutom	  är	  vakansrisken	  väldigt	  låg	  vilket	  ökar	  tron	  om	  säkra	  inbetalningar	  som	  via	  

diskontering	  i	  dagsläget	  innebär	  ett	  större	  nuvärde.	  Därför	  kan	  investerare	  betala	  ett	  visst	  
pris	  för	  fastigheten,	  då	  de	  med	  stor	  säkerhet	  kan	  räkna	  hem	  investeringen	  redan	  under	  

första	  kontraktstiden,	  vilket	  påvisades	  i	  investeringsanalysen	  där	  de	  diskonterade	  
kassaflödena	  och	  restvärdet	  uppgick	  till	  en	  summa	  som	  är	  högre	  än	  det	  pris	  som	  faktiskt	  
betalades	  för	  fastigheten	  år	  2011.	  	  

	  
2.	  Fastighetsriskerna	  vid	  investeringar	  i	  samhällsfastigheter:	  
Värdeökningen	  påvisas	  genom	  fastighetens	  avkastning,	  vilken	  styrs	  av	  ett	  antal	  komponenter	  

och	  riskfaktorer.	  De	  risker	  som	  existerar	  vid	  investeringar	  i	  samhällsfastigheter	  har	  
identifierats	  som:	  	  
Specifikt	  för	  samhällsfastigheter:	  

• Restvärdesrisk	  på	  grund	  av	  den	  svåra	  alternativanvändningen,	  eftersom	  lokaler	  av	  
denna	  typ	  ofta	  är	  betydligt	  mer	  anpassade	  än	  t.ex.	  en	  generell	  kontorslokal,	  	  

• Teknisk	  risk,	  då	  en	  del	  av	  fastigheterna	  är	  av	  äldre	  modell	  och	  behöver	  anpassas	  för	  
att	  upprätthålla	  standard	  och	  viktiga	  funktioner	  samt	  att	  följa	  med	  i	  människors	  
förändrade	  efterfråga	  av	  boende	  och	  vård,	  

• Politisk/juridisk	  risk	  där	  miljölagar,	  regleringar	  för	  anställdas	  arbetspolicys,	  
förändring	  i	  boendestandard,	  vård-‐	  och	  omsorgskrav	  och	  övriga	  lag-‐	  och	  
förordningsförändringar	  kan	  bidra	  till	  omfattande	  kostnader	  för	  fastighetsägaren.	  
Dock	  visade	  kalkylen	  att	  kostnaderna	  för	  dessa	  förändringar	  måste	  vara	  relativt	  stora	  
för	  att	  de	  ska	  påverka	  värdet	  av	  fastigheten	  till	  en	  markant	  grad.	  	  

Övriga	  mindre	  risker:	  

• Hyresgästrisk	  i	  och	  med	  ökad	  privatisering	  av	  vårdoperatörer	  och	  därmed	  en	  högre	  
konkursrisk	  för	  företagen	  som	  bidrar	  till	  vakanta	  lokaler	  och	  eventuellt	  dyra	  
ombyggnadskostnader.	  Dock	  är	  denna	  risk	  liten	  då	  den	  största	  andelen	  av	  vården	  
som	  bedrivs	  i	  Sverige	  fortfarande	  utförs	  av	  stat,	  kommun	  och	  landsting,	  	  
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• Finansiell	  risk	  i	  och	  med	  att	  kalkylräntan	  har	  så	  pass	  stor	  påverkan	  som	  den	  har,	  då	  
kontraktet	  inrymmer	  så	  många	  kassaflöden.	  Dock	  är	  bankerna	  positiva	  till	  denna	  typ	  
av	  investering	  och	  lånekraven	  är	  därför	  relativt	  bra.	  

3.	  För-‐	  och	  nackdelar	  med	  samhällsfastigheter	  i	  jämförelse	  med	  andra	  fastigheter:	  

Fördelarna	  med	  att	  investera	  i	  samhällsfastigheter	  är	  de	  långa	  kontrakten	  och	  den	  låga	  
hyresgästrisken	  och	  därmed	  en	  låg	  vakansrisk.	  De	  långa	  kontrakten	  bidrar	  även	  till	  lägre	  
volatilitet,	  det	  vill	  säga	  en	  stabilare	  marknad	  med	  mindre	  svängningar	  än	  exempelvis	  

kontorsmarknaden	  i	  Stockholm,	  samt	  till	  färre	  kostsamma	  hyresgästanpassningar	  mellan	  
olika	  kontrakt.	  Vidare	  är	  företagen	  som	  investerar	  i	  samhällsfastigheter	  ofta	  inriktade	  på	  

denna	  typ	  av	  investering,	  vilket	  ökar	  kompetensen	  inom	  området	  och	  de	  får	  då	  genom	  tillit	  
en	  bra	  relation	  med	  hyresgästerna.	  Det	  bidrar	  i	  sin	  tur	  till	  fler	  affärsmöjligheter.	  Ytterligare	  
en	  fördel	  är	  den	  framtida	  demografiska	  utvecklingen	  som	  visar	  på	  en	  stor	  efterfrågan	  av	  

samhällsfastigheter	  och	  framför	  allt	  vård-‐	  och	  omsorgsboenden.	  	  
	  
Nackdelarna	  är	  desto	  färre	  men	  går	  att	  utläsa	  genom	  ovan	  nämnda	  risker.	  Den	  största	  

nackdelen	  är	  den	  svåra	  alternativanvändningen	  efter	  hyreskontraktets	  upphörande.	  Om	  de	  
nu	  inte	  blir	  förlängda	  är	  de	  ofta	  svåra	  att	  omvandla.	  En	  annan	  nackdel	  kan	  vara	  just	  
investerarnas	  underskattning	  av	  riskerna.	  Eftersom	  en	  del	  av	  köparna	  anser	  att	  investeringen	  

saknar	  risk	  nästan	  helt	  och	  hållet	  kan	  oförutsedda	  kostnader	  komma	  som	  en	  chock	  eftersom	  
de	  då	  troligen	  inte	  tagits	  i	  beaktning	  i	  investeringskalkylen.	  	  	  	  
	  

Avslutningsvis	  
Som	  avslutande	  slutsatskommentar	  kan	  sägas	  att	  samhällsfastigheter	  ur	  denna	  studies	  
perspektiv	  är	  en	  bra	  och	  relativt	  säker	  investering,	  som	  kan	  räknas	  hem	  under	  den	  första	  

kontraktstiden	  så	  länge	  som	  kalkylerna	  ser	  ut	  så	  som	  prognostiserats.	  Dock	  medför	  den,	  
precis	  som	  de	  allra	  flesta	  investeringar	  vissa	  risker	  som	  köpare	  och	  säljare	  i	  alla	  fall	  inte	  
verkar	  helt	  medvetna	  om.	  Vidare	  har	  de	  inblandade	  aktörer	  en	  tämligen	  homogen	  syn	  på	  

ansvarsfördelningar,	  kontraktsuppbyggnad	  och	  så	  vidare.	  Det	  finns	  många	  frågetecken	  om	  
hur	  utvecklingen	  på	  denna	  relativt	  nya	  marknad	  kommer	  att	  se	  ut,	  till	  vilkas	  fördel	  den	  
utvecklas,	  hur	  den	  kommer	  påverkas	  av	  demografin,	  lagregleringar	  och	  övriga	  krav.	  	  	  

	  
Förslag	  till	  vidare	  studier	  och	  analys:	  
Från	  hyresgästens	  perspektiv	  

En	  tänkvärd	  jämförelse	  hade	  varit	  att	  göra	  en	  kalkyl	  och	  känslighetsanalys	  utifrån	  
hyresgästens	  perspektiv,	  för	  att	  se	  hur	  de	  räknar	  på	  lönsamhet	  genom	  att	  hyra	  istället	  för	  att	  

äga.	  Även	  för	  att	  se	  hur	  de	  ser	  på	  olika	  risker	  och	  om	  de	  är	  medvetna	  om	  vilka	  risker	  och	  
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vilket	  ansvar	  som	  faktiskt	  ligger	  på	  dem	  och	  inte	  fastighetsägaren.	  	  Till	  exempel	  undersöka	  

om	  hyrorna	  ligger	  på	  en	  rimlig	  nivå,	  vilken	  påverkan	  förhöjda	  elpriser	  skulle	  få	  på	  deras	  
totala	  kostnader	  etc.	  Där	  skulle	  man	  på	  liknande	  sätt	  via	  intervjuer	  se	  hur	  de	  anser	  att	  
riskfördelningen	  ser	  ut,	  men	  framför	  allt	  borde	  se	  ut.	  

	  
Undersöka	  varför	  aktörer	  väljer	  att	  behålla	  sina	  fastigheter	  
Många	  kommuner	  och	  landsting	  väljer	  att	  fortsätta	  äga	  sina	  fastigheter	  själva,	  istället	  för	  att	  

sälja	  och	  sedan	  hyra	  tillbaka.	  Det	  hade	  varit	  intressant	  att	  veta	  hur	  de	  tänker	  och	  motiverar	  
fortsatt	  ägande	  kontra	  att	  hyra.	  	  
	  

Jämförelse	  med	  kontorsmarknaden	  alternativ	  en	  annan	  typ	  av	  samhällsfastighet	  
En	  liknande	  studie	  skulle	  vara	  intressant	  att	  göra	  på	  en	  annorlunda	  marknad,	  så	  som	  
kontorsmarknaden	  i	  Stockholm.	  Att	  titta	  på	  och	  analysera	  de	  största	  riskerna,	  de	  största	  

aktörerna	  och	  räkna	  på	  hur	  företags	  investeringskalkyl	  ser	  ut.	  Sedan	  jämföra	  dessa	  frågor	  
och	  aktörers	  tänk	  med	  den	  studien.	  Alternativt	  att	  kolla	  på	  en	  annan	  typ	  av	  
samhällsfastigheter	  än	  vårdfastigheter,	  som	  i	  detta	  fall.	  Till	  exempel	  skolor,	  brandstationer	  

eller	  polishus.	  	  
	  
Kartläggning	  av	  det	  totala	  utbudet	  av	  samhällsfastigheter	  

Eftersom	  marknaden	  för	  samhällsfastigheter	  är	  relativt	  ny	  samt	  att	  den	  ingår	  i	  
samlingsbegreppet	  specialfastigheter	  finns	  det	  inga	  tydliga	  register	  på	  hur	  stor	  marknaden	  
egentligen	  är,	  varken	  till	  utbud	  i	  form	  av	  antal	  fastigheter	  och	  area	  eller	  i	  form	  av	  värde	  och	  

kronor.	  Det	  vore	  intressant	  att	  kartlägga	  denna	  marknad	  för	  att	  se	  hur	  stor	  del	  som	  avyttrats	  
av	  kommun,	  stat	  och	  landsting	  samt	  hur	  stora	  volymer	  de	  fortfarande	  har	  i	  sin	  ägo.	  	  

	  
Utländska	  marknaden	  för	  samhällsfastigheter	  
Något	  som	  vore	  intressant	  hade	  varit	  att	  undersöka	  hur	  det	  ser	  ut	  på	  utländska	  marknader	  

för	  samhällsfastigheter,	  där	  till	  exempel	  skolor	  och	  sjukvård	  inte	  är	  finansierad	  med	  statligt	  
kapital	  till	  lika	  stor	  del	  som	  i	  Sverige.	  Hur	  stor	  är	  efterfrågan	  på	  denna	  typ	  av	  fastighet,	  hur	  
utformas	  kontrakten,	  vilka	  är	  hyresgästerna	  och	  hur	  räknar	  man	  på	  lönsamhet	  är	  förslag	  på	  

frågeställningar.	  	  
	  
Makroekonomiska	  faktorers	  påverkan	  

Vilken	  inverkan	  har	  de	  makroekonomiska	  faktorerna	  på	  investerarnas	  val	  av	  
investeringsmarknad	  och	  fastighet?	  Exempelvis	  skulle	  mönster	  mellan	  global	  och	  nationell	  
ekonomi	  och	  vanligt	  förekommande/efterfrågade	  fastighetsinvesteringar	  kunna	  identifieras.	  	  	  



	  

61	  
	  

Hur	  påverkar	  globala	  ekonomiska	  kriser	  svenska	  eller	  utländska	  fastighetsinvesterares	  sätt	  

att	  tänka	  och	  ”välja”	  risk?	  
	  
Nästa	  investeringstrend	  

Vore	  intressant	  att	  spåna	  på	  vad	  som	  skulle	  kunna	  komma	  att	  bli	  nästa	  investeringstrend	  på	  
fastighetsmarknaden	  och	  vilka	  faktorer	  som	  ligger	  bakom	  det.	  Så	  som	  att	  kommuner	  och	  
landsting	  nu	  sålt	  ut	  stora	  delar	  av	  sitt	  bestånd	  och	  därmed	  öppnat	  upp	  för	  en	  ny	  marknad,	  

hade	  det	  varit	  tänkvärt	  att	  försöka	  förutspå	  nästa	  trend.	  
	  
Framtidens	  vård	  

En	  studie	  som	  kanske	  både	  är	  intresseväckande	  men	  även	  behövlig	  är	  hur	  man	  ser	  på	  
lösningar	  för	  framtidens	  vård	  och	  äldreboende.	  Vart	  ska	  alla	  äldre	  ta	  vägen,	  vart	  ska	  de	  bo	  
och	  vårdas?	  Hur	  mycket	  skulle	  det	  kosta	  att	  mätta	  det	  efterfrågade	  behovet,	  vilka	  aktörer	  

borde	  och	  har	  makt	  att	  ta	  ansvar?	  I	  den	  analysen	  är	  väsentliga	  delar	  vilka	  alternativa	  
boendeformer	  för	  äldre	  som	  efterfrågas,	  hur	  dessa	  ska	  finansieras	  och	  vilka	  ska	  ta	  ansvar?	  Är	  
det	  kommun,	  stat	  och	  landsting,	  fastighetsbolagen	  eller	  den	  enskilde	  individen?	   	  
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Bilaga 1: Intervjufrågor 

Företagen som köpte: Hemsö, Dombron/Rikshem  
	  
1.	  Allmänt:	  
-‐	  Beskriv	  företagets	  strategi	  generellt.	  Vilken	  typ	  av	  fastighet	  är	  mest	  intressant	  för	  er	  ur	  ett	  
ägarperspektiv?	  
-‐	  Vad	  krävs/vilka	  är	  kriterierna	  för	  att	  gå	  in	  i	  en	  investering	  –	  vilka	  faktorer	  ser	  ni	  på	  inför	  ett	  
köp?	  	  
-‐	  Varför	  har	  ni	  valt	  att	  inte	  investera	  i	  vissa	  fastigheter,	  vad	  fick	  er	  att	  avböja?	  Ge	  gärna	  
exempel	  på	  affärer	  som	  ni	  ej	  varit	  intresserad	  av.	  
-‐	  Hur	  räknar	  ni	  på	  lönsamhet?	  Räknas	  investeringen	  hem	  under	  första	  kontraktet	  eller	  räknar	  
man	  med	  ett	  restvärde?	  
-‐	  Vilka	  HG	  är	  mest	  attraktiva	  för	  er?	  Jmf	  statliga/kommun	  med	  privata	  och	  typ	  av	  
verksamhet.	  
	  
2.	  Samhällsfastigheter:	  
-‐	  Vilka	  är	  samhällsfastigheters	  (specialfastigheter)	  för-‐	  respektive	  nackdelar	  i	  jämförelse	  med	  
andra	  typer?	  	  
	  
3.	  Specifika	  fastigheten:	  
-‐	  Vad	  var	  motiveringen	  till	  köpet?	  
-‐	  Hur	  länge	  planerar	  ni	  att	  äga?	  
	  
4.	  Kontrakt:	  	  
-‐	  Hur	  är	  kontrakten	  utformade?	  Tripple	  net	  eller	  inte,	  hyr	  kommun	  direkt	  eller	  via	  andra	  ex.	  
Capio?	  Vad	  är	  vanligast?	  
-‐	  Hur	  ser	  man	  på	  investeringar/underhåll	  under	  kontraktstiden?	  Hur	  mycket	  har	  ni	  räknat	  
med	  behöver	  göras	  och	  vad	  är	  den	  ungefärliga	  kostnaden	  för	  detta?	  
-‐	  Hur	  ser	  generellt	  ansvarsfördelningen	  ut	  mellan	  HG	  och	  HV?	  
-‐	  Vilka	  överenskommelser	  finns	  om	  eventuella	  underhållsinsatser.	  Hur	  har	  man	  i	  kontraktet	  
specificerade	  vilken	  kvalitet	  lokalen	  ska	  ha?	  
	  
5.	  Riskfördelning:	  
-‐	  Vilka	  risker	  och	  osäkerheter	  anser	  ni	  existerar/kommer	  att	  existera?	  Tex.	  Teknisk	  risk,	  
lagändringar,	  prisrisker	  så	  som	  elpriser,	  räntenivåer	  etc.	  
-‐	  Vem	  tar	  konsekvenserna	  för	  olika	  händelser?	  
	  

Företagen som sålde: Uppsala hem, Sigtuna hem (kommuner), 
Västra Götalands Läns Landsting 

	  
1.	  Allmänt:	  
-‐	  Beskriv	  företagets	  strategi	  generellt.	  Vilken	  typ	  av	  fastighet	  är	  mest	  intressant	  för	  er	  ur	  ett	  
ägarperspektiv?	  
-‐	  Vill	  ni	  äga	  eller	  hyra	  era	  lokaler,	  hur	  resonerar	  ni?	  
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2.	  Specifika	  fastigheten:	  
-‐	  Hur	  länge	  har	  ni	  ägt	  den?	  Vilken	  typ	  av	  hyresgäst	  har	  hyrt	  alt.	  om	  er	  verksamhet	  upptagit	  
hela?	  
-‐	  Vad	  var	  motiveringen	  till	  försäljning?	  
-‐	  Vad	  vill	  man	  investera	  i	  istället	  alt.	  göra	  med	  ”pengarna”?	  Lägger	  ni	  det	  på	  verksamheten	  
istället?	  	  
	  
3.	  Kontrakt	  och	  ev.	  förändringar:	  
-‐	  Hur	  förhandlar	  ni	  eventuella	  avtal	  (vid	  förhyrning),	  standard	  eller	  specifika	  anpassade	  till	  
fastighetens	  verksamhet?	  Hur	  bestäms	  hyresnivån?	  
-‐	  Hur	  ser	  ni	  på	  eventuella	  risker/förändringar?	  Tex.	  elpriser,	  lagändringar,	  räntenivåer,	  
lokalanpassning	  etc.	  Vem	  står	  för	  kostnaden?	  
-‐	  Vilka	  överenskommelser	  finns	  om	  eventuella	  underhållsinsatser.	  Hur	  har	  man	  i	  kontraktet	  
specificerade	  vilken	  kvalitet	  lokalen	  ska	  ha?	  
	  

Övriga: Svenska Vårdfastigheter 
	  

1.	  Allmänt:	  
Beskriv	  er	  strategi.	  	  
	  
-‐	  Vilken	  typ	  av	  vårdfastighet	  är	  mest	  intressant	  för	  er?	  
-‐	  Vad	  krävs/vilka	  är	  kriterierna	  för	  att	  gå	  in	  i	  en	  investering	  –	  vilka	  faktorer	  ser	  ni	  på	  inför	  ett	  
köp?	  	  
-‐	  Vilka	  HG	  är	  mest	  attraktiva	  för	  er?	  Jmf	  statliga/kommun	  med	  privata	  och	  typ	  av	  
verksamhet.	  	  
-‐	  Långsiktiga	  i	  ert	  ägande,	  någon	  exit?	  
-‐	  Hur	  finansierar	  ni	  investeringen?	  
	  
2.	  Samhällsfastigheter:	  
-‐	  Vilka	  är	  vårdfastigheters	  för-‐	  respektive	  nackdelar	  i	  jämförelse	  med	  andra	  typer	  av	  
Samhällsfastigheter,	  ex.	  skolor?	  	  
	  
4.	  Kontrakt:	  	  
-‐	  Hur	  är	  kontrakten	  utformade?	  Tripple	  net	  eller	  inte,	  hyr	  kommun	  direkt	  eller	  via	  andra	  ex.	  
Capio,	  Carema	  etc.?	  Vad	  är	  vanligast?	  
-‐	  Hur	  ser	  generellt	  ansvarsfördelningen	  ut	  mellan	  HG	  och	  HV?	  
-‐	  Vilka	  överenskommelser	  finns	  om	  eventuella	  underhållsinsatser.	  Hur	  har	  man	  i	  kontraktet	  
specificerade	  vilken	  kvalitet	  lokalen	  ska	  ha?	  
	  
5.	  Riskfördelning:	  
-‐	  Vilka	  risker	  och	  osäkerheter	  anser	  ni	  existerar/kommer	  att	  existera?	  T.ex.	  teknisk	  risk,	  ev.	  
lagändringar,	  prisrisker	  så	  som	  elpriser,	  räntenivåer	  etc.	  
-‐	  Vem	  tar	  konsekvenserna	  för	  olika	  händelser?	  
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Banker: ”Hemlig källa” och Skandinaviska Enskilda Banken  
	  
-‐	  Beviljar	  ni	  oftare	  lån	  för	  en	  specifik	  fastighetstyp?	  
-‐	  Beviljar	  ni	  oftare	  lån	  till	  specifika	  ägare/investerare?	  Om	  ja,	  vilka?	  	  	  	  	  
-‐	  Vilka	  är	  de	  viktigaste	  faktorerna	  ni	  ser	  på	  inför	  en	  finansiering?	  Vad	  anser	  ni	  är	  de	  största	  
riskerna	  för	  fastigheter?	  	  	  	  
-‐	  Samhällsfastigheter	  (vård,	  skola,	  polis	  etc.)	  är	  ett	  hett	  ämne,	  hur	  ser	  ni	  på	  den	  typen	  av	  
investeringar?	  	  
-‐	  Hur	  ges	  förutsättningar,	  dvs	  vilka	  faktorer	  bestämmer	  räntenivån,	  hur	  stort	  lån	  man	  får	  
etc.?	  	  
-‐	  Vilken	  typ	  av	  lån	  är	  vanligast	  vid	  fastighetsfinansiering?	  
	  


