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De senaste åren har allt fler privata aktörer börjat investera i samhällsfastigheter. 

Samhällsfastigheter är fastigheter där samhällsservice bedrivs såsom skola, vård och omsorg. 

Marknaden kännetecknas av långa avtal, ofta med kommun, stat och landsting vilket gör 

dessa till ganska säkra investeringar med relativt säkra kassaflöden. 

 

Studien undersöker skillnaderna mellan privat och offentligt ägda samhällsfastigheter för 

äldreomsorg och konsekvenserna av att privata fastighetsägare på senare tid har tagit sig in på 

en marknad som traditionellt bara har haft offentliga aktörer. Genom intervjuer med både 

privatägda och offentligt ägda fastighetsbolag, ett besök med intervju på ett äldreboende och 

jämförelser i de båda fastighetsbolagens tre senaste årsredovisningar har information samlats 

in som ligger till grund för en analys och slutsatser. 

 

De nya privata aktörerna har generellt sett starka kopplingar till pensionspengar såsom de 

allmänna pensionsfonderna och andra stora institutionella placerare eftersom 

samhällsfastigheter anses vara långsiktigt säkert. Detta faktum kan ifrågasätta hur privata de 

privata investerarna egentligen är. 

 

Slutsatserna i arbetet står på tre ben. Det första är att en ny typ av hyreskontrakt utan 

kommunalt deltagande har börjat skrivas samtidigt som fastigheterna har börjat utformas på 

nya sätt för att kunna ge nya möjligheter för vårdentreprenören att optimera. Detta har lett till 

ett ökat utbud och en möjlighet för lagen om valfrihet att börja existera i praktisken eftersom 

det egentligen inte sker innan utbud överskrider efterfrågan. Det andra är ökad konkurrens 

och information vilket sker när fler aktörer jobbar på samma marknad och på så vis får 

möjligheten att jämföra sig själva med varandra. 

Det tredje och sista benet består av att privata företag kan sätta press på de offentligt ägda att 

effektivisera sin förvaltning och på så sätt skapa ett klimat där inga offentliga aktörer går back 

och måste räddas med offentliga medel i form av koncernbidrag. 
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Over the last decade, more and more private investors and property owners have started 

investing in public property. Public property in this case refers to property such as schools, 

hospitals and nursing homes. The public property market is known by its long leases, often 

with municipalities and state which make these stable long-term investments with relatively 

safe cash-flows. 

 

This study investigates the differences between privately owned and publicly owned public 

property in the eldercare sector and the socioeconomic consequences of private actors 

entering a market where there have traditionally only existed public actors. 

 

Through interviews with both a publicly and a privately owned property company who have a 

large number of eldercare properties, a visit to a nursing home and comparisons between both 

companies annual reports over the last three years information has been gathered to lay the 

foundation for an analysis and conclusions. 

 

In a lot of cases, the new private actors have strong ties to national pension funds and other 

large institutional investors, mainly because public property is seen as a safe long-term 

investment. This fact raises the question of how private the private actors really are. 

 

The conclusions of this study come from three angles. The first is that a new type of lease 

without municipality participation have started coming in to play at the same time as the 

properties themselves have started to be adapted to give entrepreneurs more possibilities to 

optimize their operation. This has led to a larger supply and a possibility for Lagen om 

Valfrihet (translated as the law of choice) to practically exist since it cannot exist before the 

supply exceeds the demand. 

 

The second angle is expanded competition, sources of information and benchmarking 

possibilities which happens when more players work the same market and by extension get 

the possibility of comparing themselves to each other. 

 

The third and last angle consists of private corporations being able to pressure public 

corporations with result of making their administration a more effective one. This will create a 

climate where public actors do not lose money and where they do not have to rely on 

corporative grants in order to survive 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
De senaste åren har samhällsfastigheter blivit en allt större trend för privata investerare att 

engagera sig i, inte sällan med finansiell uppbackning från olika institutionella investerare 

som allmänna pensionsfonder och försäkringsbolag.  

Detta beror i stor grad på att fastigheter anses vara säkra investeringar i och med att 

kommuner och landsting ofta är de stabila hyresgäster en fastighetsägare ideellt vill ha med 

långa kontraktstider med avtal som ofta sträcker sig längre än tio år. Även stora 

organisationer så som Carema Care och Attendo använder sig av dessa långa avtal och 

skapar en trygghet för en fastighetsägare eller investerare.  

Att det finns en marknad för samhällsfastigheter beror i stor grad på två faktorer för det 

offentliga. Att kommuner, stat och landsting lägger ut sin produktion av olika tjänster till 

privata aktörer som i sin tur själva kan välja i vilka lokaler de vill bedriva sin verksamhet och 

att det offentliga ingår i så kallade ”sale-leaseback”-affärer.  

Det kan finnas olika anledningar till att ett offentligt organ skulle vilja genomföra en sådan 

affär. För en kommun i stort behov av kortsiktiga kapitallösningar kan ett sale-leaseback-

avtal fungera som ett lån om kontraktet innehåller en option om att få köpa tillbaka 

fastigheten till det bokförda värdet efter kontraktstidens slut. Detta kan fungera som ett bra 

alternativ för en kommun som inte vill eller kan använda traditionella lån eller höjda skatter.  

Det kan också vara ett sätt för det offentliga att minimera riskerna förknippade med att själv 

äga fastigheten. Om de preliminära siffrorna för behovet av äldreomsorg är volatila kan det 

vara enklare att justera sina användningsytor i egenskap av hyresgäst till skillnad från att 

vara fastighetsägare.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med rapporten är att jämföra och framhäva skillnaderna som uppstår när 

samhällsfastigheter för äldreomsorg ägs och förvaltas av offentliga och privata 

fastighetsägare. Rapportens slutsatser torde ge en helhetsbild över hur de berörda påverkas 

av vart ägandet ligger och ge fastighetsägare på samhällsfastighetsmarknaden information 

kring vad som kan förändras. 

 

Frågeställningen berör alltså vilka skillnader som uppstår i områden så som drift- och 

underhållskostnader, funktionalitet, brukarnas och personalens upplevelser och uppfattning 

när fastigheter byter ägare. 

 

Det har debatterats huruvida den kommunala, än så länge begränsade, utförsäljningen 
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av samhällsfastigheter såsom äldreboenden är motiverad ur ett samhällsekonomiskt 

perspektiv. Å ena sidan har röster höjts mot privatisering då det har hävdats att detta leder 

till sämre vård och omsorg för de äldre. Å andra sidan hävdar vissa att detta leder till en mer 

effektiv lösning som gynnar alla inblandade. 

 

De som talar emot privatisering ser ofta företagen som giriga och endast drivna av ökade 

vinster medan de ofta bortser från att de privata företagen ofta kan ha en högre kompetens 

och vara mer effektiva i sin företagsledning av samma anledning. Det som talar för att en 

privat investerare skulle vara bättre lämpad att sköta fastigheten är att de är vinstdrivande 

och mer pengar har större chans att locka till sig spetskompetens som i sin tur kommer 

att ha större möjlighet att göra mer med samma summa än ett offentligt organ som ofta kan 

fastna i byråkratiska hjulspår. Kort sagt är det mer troligt att en privat fastighetsägare med 

större avkastningskrav på sig har mer erfarenhet inom området och kan på så vis sköta 

fastigheten på ett mer ekonomiskt hållbart vis. En annan anledning till att en privat aktör 

skulle vara mer effektiv är att denne har fler incitament att sköta sitt arbete på ett effektivt 

och ekonomiskt givande sätt. 

 

Samtidigt som mycket talar för de privata aktörerna rent företagsekonomiskt finns det en 

lång väg kvar att gå för att förtjäna allmänhetens tillit samtidigt som det även krävs bevis för 

ovanstående påståenden. 

 

De största farhågorna som finns är att de privata aktörerna vill göra en vinst på de äldres 

bekostnad. Rädslan är att de privata företagen kommer spara in på vårdkostnaderna för att 

kunna ta ut en större vinst. Detta har fått stort utrymme i massmedia där speciellt Carema- 

skandalen på Koppargården belyser de problem som kan komma av att en privat aktör går in 

på den tidigare exklusiva offentliga marknaden (Dagens Nyheter 2012-10-11). 

 

Det bör nämnas att Carema inte själva ägde fastigheten och inte är relevant för denna 

rapport. Anledningen tillbenämnandet är endast till för att läsaren ska få lite bakgrund till 

varför debatten till stor del existerar och varför den är aktuell idag. 

 

Den här rapporten kommer, som tidigare nämnt, att försöka bedöma skillnaderna mellan de 

privata och offentliga fastighetsägarna. De senaste åren har detta blivit ett debatterat ämne 

men det finns begränsade studier och konkreta fakta utifrån fastighetsägarens perspektiv. 
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1.3 Avgränsningar 
I vår studie har vi främst valt att avgränsa vårt arbete på ett geografiskt och demografiskt vis. 

Studien tar dock inte alltför stor hänsyn till huruvida de äldreboenden som kommer 

undersökas närmre är inriktade på exempelvis funktionshinder, demens eller dylikt då detta 

är en fastighetsekonomisk studie och inte en hälsovårdsstudie samt för att inte få ett för 

snävt urval då det inte finns ett obegränsat urval till att börja med.  

Vi har valt att avgränsa sökområdet till de norra och östra delarna av Stockholms innerstad. 

De stadsdelar som vi kommer att fokusera på är Norrmalm, Östermalm och Kungsholmen. 

Anledningen till att vi har valt just dessa delar av Stockholm är att platserna är geografiskt 

nära varandra och har liknande demografiska egenskaper med en princip identisk 

medelålder och åldersammansättning [Statistik om Stockholm, årsbok 2012, s.26-27]. 

Positivt med denna avgränsning är även att stadsdelarna är ungefär lika gamla och består av 

liknande byggnader vad gäller material, ålder, utseende och byggnadsmetodik. Detta bör 

betyda att värden för renoveringsbehov, drift- och underhållskostnader och ekonomisk 

livslängd är mer jämförbara än vid en studie som innehåller mer varierande delar av 

Stockholm.  

1.4 Metod 
Eftersom studien ska vara en jämförande studie mellan privata och kommunala 

fastighetsägare har både djupgående intervjuer och enkäter använts i datainsamlingen. 

Enkäterna har delats ut till de faktiska brukarna för att få gräsrotsåsikter om fastigheternas 

underhåll och skötsel, och för att få en bild av hur medgörliga fastighetsägarna är mot sina 

hyresgäster. Mer djupgående intervjuer av personer på fastighetsbolagen som äger vissa av 

fastigheterna som enkäterna kommer ifrån har gjorts för att få en inblick i vad de anser 

skiljer dem åt från andra bolag och varför de tror de är mer lämpade än andra att äga 

fastigheterna där det bedrivs äldreomsorg. 

Äldreboenden som används för att svara på enkäten som är belägna inom det aktuella 

området, enkäterna kommer separeras mellan de som gått ut till privatägda fastigheter och 

offentligägda fastigheter. 

Den direkta informationen kommer vara de primära källorna för arbetet men vi kommer 

även att använda oss av statistik och information från elektroniska källor. 
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2 Samhällsfastighetsmarknaden och teori 
I det här kapitlet kommer olika ekonomiska teorier som berör ämnet och olika argument 

som används i debatterna kring kommuners utförsäljning av bland annat samhällsfastigheter 

att på ett objektivt presenteras. 

2.1 Aktörer på samhällsfastighetsmarknaden 

Sveriges samhällsfastigheter har idag ett samlat marknadsvärde på 870 miljarder kronor 

(Dagens samhälle, 2012). Många privata aktörer har på senare år visat genom både ord och 

handling att de vill vara med och satsa i den relativt nya marknaden. Dessa aktörer är 

huvudsakligen Hemsö Fastighets AB, Rikshem, Svea Fastigheter och Hemfosa.  

De privata aktörerna finns i olika storlekar och med olika ambitioner. Vissa har som mål att 

bara äga samhällsfastigheter och andra har som mål att bli både störst och bäst på området. 

Den senaste tidens utveckling talar för fler privatägda samhällsfastigheter och det är nu som 

företagen har möjlighet att plocka på sig tidiga marknadsandelar.  

Rikshem har till exempel ett uttalat mål: 

”Rikshem siktar på att under det närmaste året bli landets största och bästa privata aktör när 

det gäller samhällsfastigheter” (Rikshem, 2013). 

Även Hemsö har en uttalad strategi: 

”Grunden för vår verksamhet är att tillhandahålla rätt utformade lokaler utifrån våra 

kunders behov, idag och i framtiden. Tack vare en effektiv fastighetsförvaltning gör vi det 

möjligt för våra kunder att fokusera på sin kärnverksamhet; att bedriva bra samhällsservice” 

Hemsö (Affärsmodell, 2013). 

Andra aktörer så som Hemfosa verkar inte ha något uttalat syfte med sina 

samhällsfastigheter men här kan det antas att de passar in under deras affärsidé om att äga 

högt och stabilt avkastande fastigheter. 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

 

Ägarstrukturen för några av de stora privata aktörerna: 

Aktör  Ägare 

Rikshem  AP4 och AMF 

Hemsö  AP3 

Svea fastigheter Fondstruktur 

Hemfosa Fjärde AP-fonden 15 %, Folksam, Alecta, Kåpan Pensioner, Ikano 

Fastigheter, Sampo (Finland), Företagsledningen 

Tabell 1: Lista på aktie ägarna i de privata samhällsfastighetsägarna  

Ur tabell 1 kan man utläsa att de aktörer som satsat tungt i samhällsfastigheter inte är 

privata fastighetsägare utan pensionssystemet. 

 

2.2 Sale-leaseback 
 

2.2.1 Argument för sale-leaseback 

Sale-leaseback är ett finansiellt upplägg för att få loss kapital eller för att skära i 

administrativa kostnader och affären kan motiveras på många olika sätt. Vi börjar med att 

nämna några vanligt förekommande.  

”Vi vill satsa på vår kärnverksamhet”; De troligtvis allra vanligaste motiven för sale-leaseback 

är att ett företag eller en kommun helt enkelt inte anser sig besitta den kunskap som krävs 

eller vill skära i administrativa kostnader och därför säljer sina fastigheter. På det här viset 

kan de även få in kortsiktigt kapital. Det här argumentet är emellertid inte hållbart om man 

börjar gräva i definitionen av kärnverksamhet. Om fastigheten de brukar för sin verksamhet 

inte är en del av kärnan kan de andra delarna av företaget som inventarier och personal vara 

det? 

Ett andra argument som används av kommuner kan vara; ”vi ville få företaget till 

kommunen”. Ett egentligen starkt argument om de offentligt ägda fastigheterna säljs ut till 

privata företag i tillräckliga mängder kan de företagen vilja fortsätta satsa på kommunen i ett 

försök att strömlinjeforma sin förvaltning och effektivisera. 

Problematiken med det argumentet är att det är en riskfylld och stor satsning för att få 

fastighetsbolag att etablera sig. Eftersom fastigheter oftast har höga värden och kan vara en 

stor post i en kommuns tillgångar blir det riskfyllt eftersom det inte finns någon garanti att 

företaget fortsätter satsa i kommunen eller ens stannar när återbetalningstiden löpt ut.  

Det finns väldigt många fler argument men just dessa två känns mest relevanta för studien. 
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2.2.2 Olika upplägg av en sale-leaseback affär 

Som nämndes tidigare kan ett sale-leaseback-avtal konstrueras lite hur som helst även om 

den grundläggande definitionen inkluderar en option om att få köpa tillbaka fastigheten 

efter en vis tid (H. Lind och F. Brunes 2008). I den här studien kommer termen användas för 

att täcka in alla typer av transaktioner där säljaren blir kvar i fastigheten en längre tid efter 

försäljningen oavsett hur detaljerna i avtalet ser ut. 

För att förstå hur ett avtal är konstruerat bör man ha kommunens bakomliggande orsaker till 

att ingå i dessa avtal i bakhuvudet när man kollar hur ett kontrakt är upplagt. Är det 

konstruerat som ett lån genom en option att köpa tillbaka fastigheten till det avskrivna 

värdet kan det vara ett bra sätt för en kommun att få fram pengar för att täcka oförutsedda 

kostnader medan det för fastighetsbolaget ger ett skydd mot andra borgenärer. Det här 

skyddet torde inte verka särskilt viktigt mot en kommun, men vi har sett hur företag som 

SAAB lyckades lossa kapital och köparna fick skydd gentemot andra borgenärer. 

Om en sådan option saknas kan det vara så att kommunen anser att de inte kommer vara i 

behov av den lokalytan om 20 år och därför vill minimera risken för kostnader relaterade till 

fastighets ägande över den tiden och avser att säga upp kontraktet när det löper ut. Om det 

är motivet bör säljande parten vara noggrann med gränsdragningslistan för underhållet i 

hyreskontraktet så de inte får de riskerna ändå. 

 

2.3 Äga eller hyra 

2.3.1 Incitament 

Ägande har vissa principiella fördelar eftersom det ger incitament att sköta om sina saker, 

men är de incitamenten applicerbara på äldreboenden där de som faktiskt bor och jobbar i 

lokalerna sällan kommer att vara den faktiska ägaren? Om kommunen äger en fastighet som 

de bedriver äldreomsorg i kommer det att vara ett kommunalt bolag med egen förvaltning 

som står för underhåll medan det kommer vara ett annat kommunalt bolag som står för 

vården. De ingår i samma ”koncern” i form av kommunen men deras intressen kommer 

fortfarande gå isär. 

 

2.3.2 Påverkande faktorer 

För en optimal samhällsekonomisk vinst torde alltså fastigheterna ägas av den som kan 

använda den på ett optimalt sätt. 

Faktorer som påverkar valet för ägande kontra hyra tas upp i ”Owning vs Leasing of real 

properties in the Swedish public sector” (H. Lind och S. Lundström 2010) och faktorerna som 

tas upp är följande: 
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 Hur bra principal agent problematiken kan hanteras 

 Storleken på transaktionskostnaderna för hyra kontra ägande 

 Hur enkelt det är för företaget att få fram kapital 

 Hur varje sida värderar risker relaterade till förändringar i kapitalvärde 

 Hur bra företaget är på att avyttra tillgångar 

 Skicklighet i fastighetsskötsel, inkluderat olika tillgångar till marknadsinformation 

 Bokförings- och skatteaspekter 

 

2.4 Hyreskontraktsstruktur 
Dagens hyreskontrakt är allt som oftast mer eller mindre standardiserade i sina utseenden. 

Större poster som värme, VA, sophantering och trappstädning delas oftast upp genom att 

ena parten tar på sig hela ansvaret för kostnaden. 

Det löpande underhållets uppdelning är nästan alltid mer komplext vilket ofta uttrycker sig i 

en mer eller mindre omfattande gränsdragningslista som kan dela upp ansvar från grövre 

beskrivningar som markarbete och inre ytor, till snöröjning, trädbeskärning och så vidare. 

 

2.5 Samhällsekonomisk teori 
I den nationalekonomiska teorin ingår välfärdsteori vilket handlar om hur resurser skall 

prioriteras för att skapa ett så bra samhälle som möjligt. I korthet kan det definieras som hur 

samhällets resurser borde användas för att skapa en så optimal tillvaro som möjligt till 

skillnad från hur de används i dag. Välfärd kan mätas med olika mått som prisstabilitet, 

sysselsättning, tillväxt och så vidare. 

Här skall nämnas att det inte finns några klara svar på vilket mål som är det rätta att mäta 

välfärd efter men i Jeremy Benthams rekommendation från 1780 menar han att man bör 

eftersträva "största möjliga nytta för största antal möjliga personer” (NE, välfärdsteori). 

2.6 Riskteori 

Begreppet risk innebär i ekonomiska termer att det finns en möjlighet att något oönskat 

inträffar som leder till att ditt kapital minskar. . Att en investering har högrisk kan vara på 

grund av en volatil marknad vilket kan leda till stora förluster men också bra avkastning. På 

grund av risker i investeringar vill investerare att de ska kompenseras för sin ökade risk, 

vilket sker i form av en riskpremie. 

Avkastning= riskpremie + riskfriränta. 
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Den riskfria räntan brukar ses som avkastningen på en annan investering med garanterad 

avkastning exempelvis statsobligationer i ett land med hög kreditvärdighet.  

 

Nedan följer en lista på de risker som förknippas med just fastighetsägande: 

 Tekniska risker: Hyran sätts förvisso utifrån en förväntad reparationskostnad men 

risken för större, oförutsedda reparationer och renoveringar. 

 Kostnader för att åtgärda de tekniska riskerna: Ifall fastighetsägaren har dålig 

kunskap och bristande erfarenhet av att åtgärda fel i fastigheten kan dessa kostnader 

bli större än nödvändigt. 

 Risker för marknadsförändringar: Fastighetsägaren löper risk att hamna i ett dåligt 

förhandlingsläge ifall marknaden är svag samtidigt som kontrakt går ut och ska 

förlängas. 

 Risker för kapitalförluster: En negativ marknadsförändringar kan leda till lägre 

kapitalinkomst om fastigheten behöver säljas vid fel tidpunkt men också leda till 

hyresbortfall på grund av en nedåtgående marknad. 

 (H. Lind och F. Brunes 2008). 
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3 Micasa 
Detta avsnitt kommer att behandla det kommunala fastighetsbolaget Micasa Fastigheter i 

Stockholm AB som specialiserar sig på samhällsfastigheter och äger större delen av 

Stockholms äldrevårdsfastigheter. Vi kommer, i enlighet med arbetet, endast att fokusera på 

dessa. 

Avsnittet kommer till stor del att baseras på en intervju med Micasas VD Anders Nordstrand 

och fastighetsutvecklare Martin Holmberg samt den offentliga information som finns att ta 

del av i företagets årskrönikor, verksamhetsplan och budgetplan. För verksamhets- och 

budgetplanen kommer 2012 års upplaga att använda då den innehåller den mest relevanta 

informationen.  

Syftet med det här avsnittet är att läsaren ska kunna skapa sig en förståelse för den 

kommunala fastighetsägaren och dess verksamhet samt att kunna göra en enklare 

jämförelse privata aktörer som kommer att behandlas i senare avsnitt.  

Den intervju som genomfördes (Intervju Micasa) ligger till grund för det skrivna stycket.  

Micasa äger och förvaltar Stockholm stads omsorgsfastigheter och är ett dotterbolag till 

Stockholm Stadshus AB. I koncernen ingår bland annat senior-, trygghets- och 

studentboenden. En av de stora fördelarna med att ha alla dessa olika samhällsfastigheter 

samlade under ett tak är, förutom stordriftsfördelarna, att man kan samla många års 

erfarenhet och kompetens under samma tak. I och med att privata aktörer på den här 

marknaden är relativt nytt kan Micasa ha en stor erfarenhetsfördel som kan vägas emot 

fördelarna som ett vinstdrivande företag kan ha i form av spetskompetens från 

företagsledare som vill tjäna mer pengar.  

Anders Nordstrand nämnde även att han tycker att det är viktigt att ”staden äger sin egen 

infrastruktur” och hänvisade till problematiken som har funnits med det uppdelade 

ägarskapet av Sveriges järnvägar där ett bolag äger och sköter driften av tågen, ett annat 

bolag äger rälsen, ett annat stationerna och så vidare. Ett annat problem som Anders 

Nordstrand ser med privat ägande är att en privat aktör i många fall kommer att göra det 

som ger störst vinst för det privata företaget. Som exempel nämnde han en privat ägare av 

ett vårdhem på Östermalm som bytte inriktning och gjorde om sitt vårdhem till 

bostadsrätter i syfte att sälja ut för en större vinst. I det fallet kan vi anta att kommunen i 

efterhand har valt att ändra på kontraktsförutsättningarna för att undvika framtida problem 

(se avsnitt om sale-leaseback-avtal).  

Anders Nordstrand säger att det största problemet han ser med en för oreglerad marknad är 

risken med att Östermalmsexemplet blir vanligare. Kommunen är skyldig att tillhandahålla 

äldrevård men i ett hypotetiskt scenario med fler obundna privata fastighetsägare finns 

risken att många äldre samtidigt står utan boende. 
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Micasa har som långsiktig plan att gå plus, minus, noll, det vill säga att man inte ska ta ut 

någon vinst. Självklart kan resultatkolumnen inte vissa 0 vid varje bokslut så vissa starka år 

budgeteras det för vinst och vissa år för förlust. Som exempel kan det nämnas att för 2013 

planerar företaget ett negativt resultat efter finansiella poster på -192 miljoner kronor 

(Micasa verksamhetsplan s.39). All eventuell vinst går tillbaka in i företaget. I och med att 

företaget inte har som mål att gå med vinst sker heller ingen utdelning. Dock så nämner i 

Martin Holmberg i vår intervju att det kan bli aktuellt med koncernbidrag på lång sikt ifall 

man når målet att bli själv finansierade. 

Företaget förväntar sig de närmsta åren fortsatta planerade förluster som är en följd av att 

efterfrågan förutspås ha en nedgång fram till 2018 till följd av att de äldre blir yngre och är i 

behov av vård senare i livet. Detta påverkar dock inte speciellt mycket då det är planerat och 

dessa år används som en period där fastigheter kan förändras till framtida behov och 

förbättring av lokaler.  

Micasas mål och budget bestäms till stor del av kommunfullmäktige som är företagets 

beställare. Kommunfullmäktige beslutar om bolagets mål och uppgifter i samband med 

beslut om budget för Stockholms stad. Här bestäms även de ägardirektiv som finns att ta del 

av i verksamhetsplanen. Årets ägardirektiv handlar till större delen om 

kostnadseffektivisering, miljöpolicy, samt att företaget de närmaste åren skall fokusera på 

att tillhandahålla ett större utbud av specialiserade boenden för att bättre kunna möta de 

krav som den närmsta framtiden kommer att ställa (Micasa verksamhetsplan s.7). 

Miljöpolicyn är även en stor del av Micasas sätt att jobba med Corporate Social 

Responsibility (CSR). Man jobbar mot mer energieffektiva fastigheter som på sikt även 

förbättrar driftnettot och minskar miljöskulden.  

I ägardirektiven nämns även att det ska arbetas för att ha nöjdare kunder och man fortsätter 

att arbeta med Nöjd Kund Index (NKI). I år har ett mål satts att uppnå 77 i serviceindex 

(Micasa verksamhetsplan s.10). Man arbetar med AktivBo för att föra en dialog med 

kunderna och på så sätt få reda på vad som kan förbättras. 

Även företagets personal prioriteras för att skapa starkare incitament på arbetsplatsen. 

Anders Nordstrand nämnde att det är viktigt att det finns en röd tråd som genomsyrar hela 

verksamheten; ”Det skulle kännas konstigt om ett företag som fokuserar på vårdfastigheter 

inte kan ta om sin egen personal på ett bra sätt.” Personalen på Micasa har exempelvis 

tillgång till gym på arbetsplatsen, flextid, friskvårdsbidrag och 38.25 timmar långa 

arbetsveckor. Detta kan även ses som ett sätt att konkurrera på arbetsmarknaden.  

En annan röd tråd som finns i verksamheten är den som finns i det reviderade ramavtal som 

Micasa och kommunfullmäktige har förhandlat fram (Kommunfullmäktige 2010-12-13). 

Ramavtalen löper sedan 2011 på 20 år och omfattar cirka 7000 lägenheter. De viktigaste 

förändringarna som har skett på senaste år är enligt Anders Nordstrand att Micasa numera 

sköter all drift och underhåll av fastigheterna. Detta så att Micasa kan fokusera på det man 
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är bäst på (fastighetsskötsel) och vårdbolagen kan lägga all sin fokus på deras egen 

vårdverksamhet. Som exempel nämnde Anders Nordstrand att det förut kunde uppstå 

meningsskiljaktigheter om vem som hade ansvar för vad. ”I vissa fall kunde vi ansvar för 

ytterporten och hyresgästen ha ansvar för inre porten ett par meter bort.”. Att det nu finns 

tydliga riktlinjer för fastighetsskötseln hjälper att de båda verksamheterna samexisterar på 

ett så effektivt sätt som möjligt. 

 

 

 

 

Micasa 

 

 

                                                                                                                     Vårdentreprenör, t.ex  

                                                                                                                     Carema Care, Attendo eller 

                                                                                              ett kommunalt alternativ.     

 

Kommun 

Figur 3.1 

Som bild X demonstrerar så hyr inte äldreomsorgsentreprenaderna direkt av Micasa utan en 

struktur där Stockholm stad hyr av Micasa och sedan upplåter dessa i andra hand utan 

kostnad till vårdentreprenörerna. Kostanden för hyra regleras således inte mellan kommun 

och entreprenör med ett vanligt hyreskontrakt utan ingår i själva upphandlingen för driften 

av ett äldreomsorgsboende 

Denna struktur ger alltså Stockholm stad ett förstahands kontrakt genom blockhyresavtal på 

hela fastigheter som sedan upplåts vidare. 

Detta upplägg torde inte var någon form av skatteplanering, då äldreomsorg är ett undantag 

från skatteskyldighet (3: 4,7§ § ML) på samma sätt är det inte föreligger någon 

skatteskyldighet om en kommun vidare uthyr till kommen (3:3§ 2st ML). I stället är detta ett 

sätt för kommunen att enkelt kunna byta vårdentreprenör vid nya upphandlingar. 
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Anders Nordstrand pekar på att ramavtalet gör att Micasas hyressättning ser annorlunda ut 

gent emot de privata fastighetsägarna där hyresavtalen ofta indexeras med en viss procent 

andel av bashyran, medan Micasa sätter en hyra inom ramavtalet som består av en 

grundhyra och ett ombyggnationstillägg. Det tillägget minskar sedan för varje år. 

 

Nedan visas en bild som illustrerar hur hyresnivåerna kan se ut under tid och skiljer sig för 

privata fastighetsägare och Micasa: 

 

 

 

 

 

                               H 

                                Y 

                                R 

                                A 

 

 

TID 

Figur 3.2 

 

 

Dock så skrivs avtal över en lång period som vanligtvis ligger på cirka 20 år med en 

uppsägningstid på 12 månader. Dessa 12 månader kan dock bli närmre 24 månader då 

uppsägningen blir verksam först vid nästa årsskifte 12 månader efter att uppsägningen har 

skett.  

Exempel: 

Skriftlig uppsägning sker: 2013-04-30 

Uppsägning blir verksam: 2014-12-31 

Privatfastighetsägare 

Micasa 
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Som tidigare nämnts är Micasa ett dotterbolag till Stockholms Stadshus AB som ska fungera 

som en sammanhållande funktion för kommunens aktiebolag. 

Många dotterbolag i koncernen har i sin tur egna dotterbolag, så kallade underkoncerner.  

I och med den omfattande koncern som Micasa tillhör kan finansiella problem lösas med 

koncernbidrag vilket tillåter deras nyckeltal att se ut på följande sätt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Micasa Fastigheter AB som är en underkoncern tillåts alltså ha en soliditet på 2,2% och ge en 

avkastning på 1,1% av sitt totala kapital samt en räntetäckningsgrad på 0,3 medans 

Stockholm stadshus AB har en soliditet på 60,9%, räntetäckningsgrad på 1,9 och en 

avkastning på totalt kapital på 2,6%. 

Dessa siffror måste leda en till att tro att det sker en hel del koncernbidrag runt om i hela 

koncernen som är Stockholm stadshus AB och dess 16 dotterbolag vara av 8 har egna 

underkoncerner. 

Dessa nyckeltal leder till att frågan ställs om huruvida Micasa på en öppen marknad skulle ha 

en möjlighet att vara självförsörjande utan koncernbidrag.  

Den ovan nämnda revideringen av ramavtalet mellan Micasa och Stockholms stad nämner 

att de förändringar för optimering som föreslås har som syfte att ”få bort ett antal oönskade 

styrningseffekter och uppnå långsiktig självfinansiering av bolaget.” (Kommunfullmäktige 

2010-12-13). Formuleringen och nyckeltalen ger en bild av att Micasa i dagsläget inte är 

självförsörjande men att den långsiktiga målsättningen är total självfinansiering.  

 
 
 

 

Tabell 2: Micasa fastigheter ab nyckeltal, Källa Stockholm stadshus AB årsredovisning 2011 
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4 Hemsö 
Detta avsnitt kommer att handla om det privata fastighetsbolaget Hemsö Fastighets AB som 

ägs av AP3 (Tredje AP-fonden) och specialiserar sig på samhällsfastigheter. Som källa 

kommer 2011 års verksamhetsberättelse att användas då 2012 års version inte är tillgänglig 

inom tidsramen för det här arbetet.  

Hemsös fastighetsbestånd ser ut enligt följande: 

 

 

 

 

 

 

Som figuren visar så består den största andelen av beståndet av äldreboenden vilket gör att 

Hemsö passar bra in som objekt för det här arbetet. Detta avsnitt kommer till stor del att 

baseras på 2011 års verksamhetsberättelse samt en intervju med Jonas Jalkander som har 

Regionschef Öst som arbetsbeskrivning på Hemsö.  

Det har traditionellt funnits två typer av avtal för äldreboenden där antingen en kommunal 

eller en privat fastighetsägare har haft ett hyresavtal med kommunen. Kommunen har sedan 

i sin tur upplåtit den hyrda ytan åt antingen en privat eller en offentlig aktör inom 

äldreomsorgen. Dessa fastigheter har alltså upplåtits med syftet att kommunen ska vara 

hyresgäst och har då fått en ganska typenlig utformning.  

Situationen i dag med fler privata aktörer på både vård och fastighetssidan har lett till att en 

ny typ av marknad för äldreboenden har börjat utvecklas där privata fastighetsägare och 

vårdaktörer har hyreskontrakt direkt med varandra vilket innebär att aktören i sin tur kan 

sälja platser till kommunen och grannkommuner. Den här utvecklingen påverkar inte bara 

utbudet och möjligheten för kommuner att kunna skydda sig mot volatila siffror i 

omsorgsbehov utan har även lett till att fastigheterna för äldreomsorg har utvecklats för att 

kunna maximera nyttan i fastigheterna i syfte att leda till en mer effektiv verksamhet. 

 
Segment 

 
Antal 

fastigheter 

 
Uthyrbar yta, 

Tkvm 

 
Fastighets- 
värde, Mkr 

 
Hyresvärde, 

Mkr 

 
Hyresintäkter, 

Mkr 

 
driftöverskott, 

Mkr 

ekonomisk 
uthyrnings- 

grad, % 
Äldreboende 114 534 8 566 664 652 464 98,2 
Skola 99 546 6 437 558 534 367 95,5 
Vård 101 306 2 939 313 297 186 94,6 
Övriga fastigheter 20 201 2 525 231 224 169 96,8 

Äldreboende Tyskland 17 75 1 290 73 73 69 99,7 
Totalt 351 1 662 21 755 1 840 1 780 1 255 96,7 
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Som en stor aktör på äldreboendemarknaden anser sig Hemsö ha en fördel gentemot 

mindre fastighetsbolag i form av stordriftsfördelar, samt att man arbetar aktivt för att ha en 

så effektiv verksamhet som möjligt på alla orter. Hemsö nämnde att man försöker vara 

konsekvent i de fastigheter man uppför och utvecklar och speciellt för äldreboenden har ett 

specifikt sätt att arbeta tagits fram.  

I de nya, moderna äldreomsorgsfastigheterna (illustrerat i X nedan) ser vi två avdelningar på 

varje plan med egna kök och gemensamhetsutrymmen där varje avdelning innehåller nio 

lägenheter där de äldre är bosatta vilket ger arton bosatta per våning. Dessa fastigheter 

byggs oftast som trevåningshus vilket ger en total kapacitet på 54 vårdtagare. Fastigheterna 

byggs aldrig högre än fem våningar med en kapacitet för maximalt 90 vårdtagare, detta för 

att undvika en institutionskänsla.  

 

 

Våning 3 (avdelning 5 och 6) 

 

Våning 2 (avdelning 3 och 4) 

 

Våning 1 (avdelning 1 och 2) 

Figur 4.1 

Den här typen av byggnader och det här upplägget används som ett sätt för 

vårdentreprenören att maximera sin personalnytta genom att ha varje avdelning bemannad 

med ett visst antal anställda dagtid och samma antal nattetid fast då för en hel våning. Alltså 

är de dagtidsanställda dubbelt så många som de anställda nattetid.  Detta har visat sig vara 

det mest effektiva arbetssättet samtidigt som känslan av ett seniorboende istället för en 

institution behålls.  

Den här formen av nytänkande kan vara en av fördelarna för en privat fastighetsägare till 

skillnad från en kommunal som har ett så pass stort bestånd med så många olika fastigheter 

för olika behov att det är svårt att inrikta sig på ett specifikt sätt.  

Hemsö arbetar även med att hålla sina egna anställda nöjda på ett liknande sätt som Micasa 

gör för att hjälpa till att skapa en effektivare arbetsplats. Bland annat så erbjuds frukost på 

fredagar, massör och kiropraktor tas in på torsdagar för personalen. På förvaltningen i region 

öst (Stockholm, Uppsala och Gävle) skapas även extra finansiella incitament ifall mål rörande 

driftnetto och nöjd kund index uppfylls. Att både kommunala och privata fastighetsägare 

satsar mycket resurser på personalen tyder på att det råder personalkonkurrens. 
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Figur 4.2 

Bilden ovan demonstrerar Hemsös affärsmodell och hur man arbetar mot både stat, 

kommun, landsting och medborgare.  

En central fråga i intervjun kom att handla om konkurrenssituationen som fler privatägda 

fastigheter skapar på äldreboendemarknaden. Allt fler kommuner har börjat tillämpa lagen 

om valfrihet (LOV) vilket betyder att vårdtagaren själv ska få bestämma vart denne vill ha sin 

vård. Alltså ska en äldre person kunna välja vart han eller hon vill flytta in efter sina egna 

kriterier. För att lagen om valfrihet ska fungera krävs att utbudet är större än efterfrågan 

vilket ger vissa begränsningar eftersom det är få äldreboenden som har tomma rum. Den 

nya typen av äldreboenden där privata aktörer har gått samman och börjat skriva kontrakt 

utan att gå genom kommunen är ett steg på vägen för att göra lagen om valfrihet till en 

lagstiftning som inte bara existerar i teorin utan även i praktiken. 

Tanken är att en praktisk tillämpning av LOV ska skapa en samhällsekonomisk vinst både 

genom att de äldre får en bättre möjlighet att själva påverka sitt boende på livets höst samt 

att konkurrensen borde skapa en jämnare, högre nivå på landets äldreboenden.  

Denna utveckling är som all annan utveckling inte bara ett resultat av människors goda vilja 

utan har även till stor del skapats av osäkerheten förknippad med att driva ett privat 

vårdföretag i lokaler som entreprenören inte har hyreskontraktet till. Skulle kommunen inte 

vilja fortsätta upphandlingen till följd av ett dåligt utfört arbete löper entreprenören risk att 

stå med en personalstyrka som kostar pengar utan någonstans att jobba eller utan 

vårdtagare. Utvecklingen är alltså till stor del driven av de privata vårdaktörernas vilja att 

minska risk förknippad med att inte själva ha hyreskontraktet till de lokaler där de är 

verksamma.  

Jonas Jalkander tror att det är väldigt fördelaktigt för alla inblandade att det existerar både 

privat och offentligt ägande. Konkurrens skapar per definition en mer effektiv marknad vilket 

i slutändan gynnar vårdtagarna i form av en större valfrihet och bättre vård.  
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Hemsö arbetar för tillfället aktivt med att minska miljöskulden genom att byta ut befintliga 

komponenter i byggnader mot mer energisnåla alternativ. Dels för att minska miljöskulden 

men även för att långsiktigt öka vinsten och skära ner på energikostnader. Bland annat så 

byts ut oljepannor ut mot bättre alternativ, ny teknik ersätter gammal men även tänket 

bland förvaltarna har förändrats på senare år. Numera används ett mer energieffektivt 

agerande vilket även syns på den dagliga karaktären bland medarbetare.  

Inom området CSR är Hemsö även aktiva i form av Hemsögåvan som ges ut till hyresgäster 

men till initiativ eller förbättringsmöjligheter som ligger utanför Hemsös ansvarsområde som 

hyresvärd (Hemsö 2013-05-13). 

Man jobbar även med NKI för att förbättra kundupplevelsen och förbättra sig själva. 

Uppgifter om Hemsös mål med NKI saknas dock i verksamhetsberättelsen.  

Generellt sett använder sig Hemsö av tre typer av investeringar; underhåll, 

hyresgästanpassning och nyinvesteringar. För att hålla kunderna nöjda utförs regelbundet 

underhåll av befintliga fastigheter, speciellt i olika äldreboenden där slitaget är mer påtagligt 

än i andra fastigheter.  

För att undvika en hög vakansgrad görs även hyresgästanpassningar i olika fastigheter för att 

kunna följa marknadens behov. I dagsläget finns det ett större behov av seniorboenden och 

trygghetsboenden än renodlade vårdfastigheter. Skillnaden är att istället för att ha personal 

på plats dygnet runt så används exempelvis hemtjänsten som ett alternativ och de äldre på 

plats är mer kapabla till att klara sig själva. Hyresgästanpassningar används i det här fallet till 

att göra om befintliga fastigheter och anpassa sig för att möta ett nytt behov.  

”Du kan ha ett långt kontrakt men funkar inte huset kommer hyresgästen vilja omförhandla 

efter några år”- J. Jalkander  

 

Hemsös nyinvesteringar varierar och är mer opportunistiskt lagd men man fortsätter att 

endast investera i samhällsfastigheter. Även fast vissa nyinvesteringar är opportunistiska är 

Hemsö fortfarande med på marknaden långsiktigt och man menar att fortsätta vara en aktör 

på marknaden på lång sikt och kontraktstiderna speglar den visionen.  

Under intervjun med Jonas Jalkander kom frågan på huruvida en privat fastighetsägare kan 

tänkas vara mer effektiv än en offentlig. Det som talar för detta påstående är att en offentlig 

fastighetsägare inte har samma lönsamhetskrav på sig och att fokus inte ligger på att gå med 

vinst. Incitamenten för att ha en effektiv verksamhet blir således mer teoretiska än hos en 

privat aktör.  

 

 



 

23 

 

Hemsö Fastighets AB är en fastighetskoncern med knappt 30 stycken dotterbolag varav ett 

par har egna dotterbolag i form av kommanditbolag. Koncernens egna kapital uppgick 2011 

till 2 169 Mkr och på grund av att de inte är ett publikt bolag uppgick aktiekapitalet till 

100 000 kronor fördelat på 100 000 aktier. 

De har, som många andra fastighetsbolag, så kallade ägarlån vilket gör den bokförda 

soliditeten ganska irrelevant. Annars kan nämnas att de har en direktavkastning om 6,2 % 

och hade ett driftöverskott på 1 202Mkr (årsredovisning från 2011). 
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5. Resultat från enkätundersökning. 
I de slutgiltiga resultaten från enkäterna kunde inga egentliga skillnader på uppfattningen 

om förvaltningen och det löpande underhållet utläsas mellan de privatägda och de 

offentligägda fastigheterna. Frågorna ställdes med en tiogradig skala skillnaden mellan privat 

och offentlig skilde alltid under två poäng enkäterna emellan. Trots att Micasa har en 

betydligt högre kostnad/kvm var det snarare hyresgästerna hos de privata aktörerna som 

upplevde att de hade bättre lokalförsörjning och bättre arbetsmiljöer vilket illustreras av 

enkäterna som visar att hyresgästerna hos de privata förvaltarna var nöjdare i 10 av 13 

skalfrågor. Skillnaderna var ofta marginella men pekar ändå åt ett tydligt håll. Allt för stor 

vikt bör dock inte läggas vid enkäterna på grund av den låga deltagargraden som i slutändan 

bestod av 17 deltagare bland de offentliga och 14 hos de privata.  

    

   

 

Offentligt ägda 
fastigheter 

Privat ägda 
fastigheter 

Hur väl tilltagna personalutrymmen har ni? 5,82 6,5 

i vilken mån anser du att det saknas personalutrymmen? 4,94 6 

Hur pass vältilltagna allmänutrymmen har ni? 7,12 5,86 

I vilken mån saknas det anläggningar för gästerna? 6,6 5,93 

Hur pass vältilltagna vårdutrymmen har ni? 7,41 7,29 

I vilken mån saknas det vårdtillberhör och annläggningar? 6,76 7,36 

I vilken mån har ni rätt lokalförsörjning för att utföra ert arbete? 6,12 6,79 

I vilken mån anser du att ni har rätt anläggningar för att utföra ert arbete? 5,88 6,62 

Upplever du att den lokalstandard som finns på arbetsplatsen är 1, undermålig, 
eller 10, perfekt? 6,13 6,77 

I vilken mån anser du att det skulle behövas renoveringar på fastigheten? 5,29 5,08 

Hur anser du att underhållet av fastigheten sköts? 4,18 5,54 

I vilken mån anser du att din arbetsgivare lägger rätt mängd resurser på 
arbetsplatsen? 5,31 5,77 

Hur nöjd är du med din arbetsgivare? 7,4 7,77 
Undersökningen är gjord med en 10-gradig skala där 1 är mest negativt och 10 är mest positivt 

En intervju genomfördes med Linda Wetterberg, verksamhetschef hos Carema på 

Linnégården på Östermalm i centrala Stockholm där liknande frågor som de som ställdes i 

enkäten diskuterades. Fastigheten där Linnégården bedriver sin verksamhet ägs och 

förvaltas av Micasa men Linda Wetterberg har även tidigare arbetat på ett, av Hemsö ägt, 

äldreboende i Saltsjöbaden och kunde på så vis ha en god uppfattning på huruvida det är 

stor skillnad eller inte att arbeta tillsammans med en privat eller offentlig fastighetsägare. 

Linda Wetterberg bekräftade bilden av att förvaltningen är i princip identisk hos de båda 

aktörerna och att skillnaden ligger mer i vem man får arbeta med på förvaltarsidan än vilket 

företag denne förvaltare tillhör.  

Under de tre intervjuer som genomfördes under den här studien (Anders Nordstrand från 

Micasa, Jonas Jalkander från Hemsö och Linda Wetterberg från Carema) fanns det en sak 
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som alla var tydliga med och som pekar på att förvaltningsmetoderna är likvärdiga är den 

ödmjukhet och professionella respekt alla deltagare visade för respektive parter. Både 

Anders Nordstrand och Jonas Jalkander var överens om att båda företagen kan lära av 

varandras sätt att arbeta.  
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6 Generella observationer under studien 

6.1Många nya aktörer intresserade av samhällsfastigheter 

Samhällsfastigheter är som tidigare nämnts en relativt ny marknad som snabbt har blivit 

populär. Samhällsfastigheter med sina långa avtal ses som en, i sammanhanget, säker 

investering och många köper till en låg direktavkastning (Hemsö köper äldreboenden med 

ett direktavkastningskrav på 5,25–5,50 %). Populariteten och den låga risken har lett till att 

många aktörer ofta köper på sig ett större bestånd än vad som vanligen är brukligt genom 

portföljköp. Sedan paketeras de fastigheter som inte är av intresse om till portföljer efter 

exempelvis olika vårdsegment som LSS- eller SOL-boenden. Andra portföljer kan bestå efter 

geografisk placering. Detta leder till att fördelningen och specialiseringen för de olika 

aktörerna ökar och förvaltningen kan effektiviseras genom att antingen vara experter inom 

sitt segment eller genom att ha förvaltare och fastigheter väldigt nära. Men vad händer när 

fastighetsbolagen har fyllt sina kvoter? Som tidigare nämnts är det till stor del 

pensionskapital som florerar i samhällsfastighetsbranschen, speciellt de Allmänna 

pensionsfonderna. AP-fonderna har tydliga direktioner av hur stor andel av deras portföljer 

som får vara placerade inom olika segment. 

Även om det är en marknad som generar ett växande intresse finns det inte i närheten av 

lika många aktörer och potentiella köpare som inom industri-, kontors- och 

bostadsfastighetsbranschen. Om marknaden förändras genom att utbudet ökar medan 

efterfrågan sjunker kan det leda till att aktörer på marknaden kräver högre direktavkastning 

för att köpa samhällsfastigheter och då riskerar aktörer med stora bestånd av 

samhällsfastigheter att behöva göra stora nedskrivningar till följd av att det 

marknadsmässiga direktavkastningskravet ökar vilket kommer att påverka 

årsskiftesvärderingarna och fastighetsvärdena sjunker. 

 

6.2 AP-fonderna och exit strategier 

Företag med finansiellt stöd från opportunistiska fonder löper risken att bli naiva när de ser 

en värdeökning i en ny växande marknad. Risken består av att marknaden mognar och 

avtalen löper ut och fastighetsägaren kan finna sig själv i en situation där fastigheterna är 

slitna, i ett dåligt läge och med ett negativt värde.  

En viss oro finns bland fastighetsägare att de allmänna pensionsfonderna som har investerat 

mycket i samhällsfastigheter är på väg att förköpa sig och ta död på sin egen exit strategi. 

Problematiken som ligger till grund för oron förklaras som nedan: 

Många större fastighetsbolag väljer i sin företagsstrategi att begränsa sina bestånd av en viss 

typ av fastigheter. Detta gör man för att undvika att lägga alla sina ägg i en korg och sprida ut 

riskerna på samma sätt som en aktieportfölj som sällan endast innehåller aktier från samma 

typ av företag. Ett teoretiskt exempel är att en allmän pensionsfond äger ett fastighetsbolag 

har som mål att äga ett bestånd av samhällsfastigheter som uppgår till intervallet 15-20% av 
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de totala tillgångarna i fonden. Överstiger värdet av företagets samhällsfastigheter dessa 20 

% kommer man alltså att sälja av en del av beståndet för att hålla sig inom direktivens ramar.  

Marknaden för samhällsfastigheter är i sig begränsad och även fast det är en populär 

marknad är den inte anpassad för alla typer av fastighetsbolag till skillnad från 

kontorsmarknaden och bostadsmarknaden som båda är betydligt mycket större och har en 

mycket längre tradition av privat ägande. Att marknaden är både ny och relativt liten 

betyder att det är väldigt osäkert hur många potentiella köpare som finns på marknaden och 

häri ligger grunden för oron för de allmänna pensionsfonderna.  

Som tidigare nämnts har flera av de privata fastighetsbolag där AP-fonderna innehar 

ägarskap valt att investera i fastigheter avsedda för äldreomsorg på grund av de fördelar 

som har tagits upp. Problem kan dock uppstå ifall efterfrågan sjunker samtidigt som man vill 

göra sig av med fastigheterna av tidigare presenterade anledningar. Bland annat kan det 

vara så att vissa privata fastighetsägare inte har för avsikt att vara lika långsiktiga som kan 

vara viktigt för en ny marknad. Sjunker efterfrågan eller visar det sig att det aldrig har funnits 

tillräckligt många köpare på marknaden är risken stor att AP-fonderna gör en förlust på sina 

samhällsfastigheter till följd av att man inte kan sälja vidare för en vinst. De fåtal aktörer som 

idag är verksamma på marknaden kan alltså i teorin ha dödat sina exit strategier genom att 

köpa på sig för mycket från en marknad som aldrig var intressant för tillräckligt många 

aktörer för att skapa den konkurrenssituation som krävs för att göra långsiktiga, lönsamma 

investeringar. I korthet kan problemet förklaras med att av de privata bolag som är 

verksamma på marknaden utgör företag som AP-fonderna har ägande en stor del och det är 

osäkert hur många fler företag det finns på marknaden som kan träda in på marknaden när 

de AP-fondsägda företagen börjar blir mätta.  

Hur seriösa och många de privata aktörerna är lär alltså bli väldigt för att man ska undvika 

att ta död på sin egen marknad när det gäller samhällsfastigheter. Att kunna se helheten och 

inte stirra sig på blind på långa, säkra kontrakt med kommuner är en av branschens framtida 

utmaningar.  
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6.3 Wallenberg och Investor 

Investor är ett börsnoterat Investmentbolag som bland annat äger vårdbolaget Aleris som 

driver vård- och omsorgsboenden. I början av 2013 startade Investor ett fastighetsbolag 

kallat Näckström Fastigheter AB som tillsammans med PEAB ska bygga fastigheter runt om i 

Sverige för Aleris att driva vård och omsorgsboenden i (Fastighetsvärlden 2013-03-22). På så 

sätt kommer Investor, som troligtvis första privata aktör på marknaden, både äga och driva 

sina äldreboenden på samma sätt som kommuner gör i dagsläget. Näckström kommer alltså 

inte vara med och konkurrera mot de andra aktörerna på samhällsfastighetsmarknaden utan 

kommer bara jobba i samarbete med Aleris och på så sätt kunna styra över sitt arbete inom 

koncernen. Hyresnivåerna torde inte bli marknadshyror utan det mest troliga kommer vara 

att på samma sätt som kommuner har en internhyra kommer deras primära mål att vara ett 

stöd åt andra företag inom koncernen. Det är ett, vad man skulle kunna kalla, nygammalt 

sätt och kan troligtvis vara en del i utvecklingen som sker just nu i 

samhällsfastighetsbranschen. 
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7 Analys 
 

7.1 Analytisk jämförelse mellan Micasa och Hemsö 
Efter genomförda intervjuer med det kommunala fastighetsbolaget Micasa och det privata 

fastighetsbolaget Hemsö står det klart att likheterna mellan de två är många men det finns 

även en del påtagliga skillnader.  

Den främsta anledningen till varför de här två företagen är lämpliga jämförelseobjekt är att 

båda två har som mål att vara långsiktiga aktörer på samhällsfastighetsmarknaden och båda 

två inriktar sig enbart på samhällsfastigheter.  

Förutom den långsiktiga inriktningen verkar likheterna finnas till följd av 

konkurrenssituationen som har uppstått. Båda företagen försöker aktivt se till att den egna 

personalen har det bra i form av diverse friskvårdsbidrag och förmåner för de anställda på 

arbetsplatsen (se respektive avsnitt).  De arbetar med olika sätt för att kunderna ska vara 

nöjda och båda har anpassat sig till det nya sättet att tänka runt miljöfrågor. Dessa tre 

punkter kan alla ses som ett sätt att locka till sig stark personal, långsiktiga kunder och även 

att båda bryr sig om att ha ett ansvarsfullt ansikte utåt.  

Dessa likheter är nödvändiga för konkurrerande företag på en växande fastighetsmarknad 

där alla företag vill locka till sig den bästa talangen. En person med två jobberbjudanden 

kommer naturligtvis att välja det bättre erbjudandet och det är därför viktigt att 

konkurrensmässiga förmåner erbjuds. Ur samma perspektiv är även läge viktigt och båda 

företagen har sina kontor centralt belägna i Stockholms innerstad, Micasa vid Mariatorget på 

Södermalm och Hemsö vid Östermalmstorg.   

Ur intervjuerna framkom det även att båda företagen hyser stor respekt för varandras 

organisationer och båda inser att det konkurrerande företaget är värdiga konkurrenter som 

man kan lära sig av.  

Att man aktivt har i åtanke vad andra gör tyder på att konkurrensen är en drivande faktor för 

utvecklingen av äldreboendemarknaden.  

Medan likheterna är mer organisatoriska är skillnaderna mer resultat- och målorienterade. 

Micasa har till exempel som långsiktigt mål att bli självfinansierade vilket för en privat aktör 

skulle vara en självklarhet. Direktiven från Stockholms Stadshus AB tyder på en betydligt 

mindre effektiv organisation där koncernbidrag är en nödvändighet för Micasas fortsatta 

verksamhet. Hemsö å sin sida har avkastningskrav som man lyckas uppfylla. Som exempel 

kan det nämnas att man vid årsskiftet valde att minska sitt eget kapital med 104 mkr i 

lämnad utdelning (Hemsö årsredovisning 2012 s.37).   

Det faktum att Hemsö ger en signifikant utdelning och även visar ett positivt resultat på 568 

mkr (Hemsö årsredovisning 2012 s.37) samma år som Micasa planerar en förlust på 196 mkr 
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(Micasa verksamhetsplan 2013 s.31) ger en bild av att det privata fastighetsbolaget har en 

betydligt mer effektiv verksamhet än det kommunala. Det bör även nämnas att Micasa 

följande år (2013) planerar en förlust på ytterligare 199 mkr (Micasa verksamhetsplan 2013 

s.31) samtidigt som Hemsö i sin kvartalsrapport för januari-mars 2013 visar ett positivt 

resultat på 152 mkr. Dessa siffrors värde för studien ökar då det ur Hemsös årsredovisning 

och kvartalsrapport framgår att de positiva resultaten inte till någon större utsträckning 

består av värdeförändringar i fastigheterna eller andra investeringar utan 

huvudkomponenten är det positiva driftnettot som är betydligt större än hos Micasa. 

Nedan visas en tabell över driftrelaterade poster som tar hänsyn till företagets storlek och 

vars syfte är att bedöma effektiviteten.  

 

År 2012 2012 2011 2011 2010 2010 

Företag
1
 Micasa (VB) Hemsö (ÅR) Micasa (ÅR) Hemsö (ÅR) Micasa (ÅR) Hemsö 

(ÅR) 

Fastighetsintäkter (tkr) 962 103  1 889 000  910 700 tkr 1 670 000 901 255 tkr 1 396 400 

Fastighetskostnader
2
 

(tkr) 
819 117  535 000  669 900 tkr 619 000 796 816 tkr 496 900 

Driftnetto (tkr) 142 986  1 354 000  243 800 tkr 1 051 000 104 439 tkr 899 500 

Bruttoarea (kvm) Ca 1 050 000
3
 1 706 888  1 102 224 1 519 000 1 112 200 1 452 000 

Intäkter/kvm (kr/kvm) 916,3  1 106,7  826,2 1 099,4 810,3 961,7 

Kostnader/kvm (kr/kvm) 780,1  313,4  607,8 407,5 716,4 342,2 

Driftnetto/kvm (kr/kvm) 136,2  793,3  218,4 691,9 93,9 619,5 

 

Tabell 7.1 

Som siffrorna ovan visar är det stora skillnader i resultatet när man bryter ner det i 

jämförbara tal såsom intäkter per kvadratmeter och driftnetto per kvadratmeter. Detta till 

trots är de båda företagen ganska jämförbara om man tittar ur ett organisatoriskt 

perspektiv. Båda har strax under 100 anställda inom sin koncern vilket pekar på att en 

förvaltare på Hemsö har fler fastigheter att se efter än en förvaltare på Micasa. 

                                                 
1
 Siffror hämtade från respektive företags årsredovisning för det året med undantag för Micasa 2012 där siffror är hämtade 

från verksamhetsberättelsen. 
2
 Fastighetskostnader för Hemsö är justerade till att innehålla administrationskostnader. Fastighetskostnader för Micasa 

2012 är justerade till att innehålla kostnader för underhåll. 
3
 Micasas verksamhetsberättelse redovisar inte den exakta bruttoarean och en uppskattning har gjorts på beskrivningen 

”drygt 1 miljon kvadratmeter”. Driftnetto/kvm kan således behöva justeras marginellt. 
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Detta tyder antingen på att Micasa inte har optimerat sin personal på samma sätt som 

Hemsö eller att Hemsö överarbetar sina förvaltare. Detta kan vara en anledning till varför 

Hemsö har en högre sjukfrånvaro än Micasa (4,5 % jämfört med 3.16 %) som även hamnar 

över medlet för den totala arbetsmarknaden som 2012 låg på 3,3 % (Arbetsgivarverket 2013-

04-04), det vill säga ca 36 % över medlet. Detta är dock en rent teoretisk spekulation och en 

ytlig observation.  

I skenet av dessa stora skillnader är det viktigt att inte dra i för stora växlar då det 

redovisningsmässigt inte är helt klart vad alla poster innefattar, det är exempelvis inte helt 

klart vart gränser för underhåll och investeringar går och kan på så vis ge en skev jämförelse 

(Fastighetsnytt 2012-02-15). 

Det står dock klart att den viktigaste kalkyleringen, driftnetto/kvm, skiljer sig mer än vad som 

kan anses vara rimligt för två företag som organisatoriskt är ganska lika och som inriktar sig 

på samma marknadssegment. Vi kan alltså dra slutsatsen att Hemsö kan förvalta fler 

kvadratmeter per anställd och med en jämförbar organisation. 

Det tål att nämnas igen att Micasa inte har för avsikt att gå med vinst utan strävar efter att 

ha noll i resultatkolumnen. Detta till trots känns det orimligt att medvetet gå med förlust när 

det uppenbarligen finns många poster som kan förändras drastiskt.  

Som nämndes i tidigare avsnitt om Micasa koncentrerar man sig för tillfället på att renovera 

fastigheter som står tomma i syfte att ändra deras användning för att tillfredsställa nya 

behov. Detta leder givetvis till uteblivna hyresintäkter för dessa fastigheter samtidigt som 

fastighetskostnader som påverkar driftnettot ökar vilket bör tas i beaktande när värdet 

kostnader/kvm analyseras. Däremot står sig siffran intäkter/kvm väldigt dåligt i jämförelse 

med Hemsös. I snitt har man fått ut 192kr/kvm mindre hyra i jämförelse över de tre senaste 

åren. Detta i samband med att man inte är en självförsörjande organisation leder tankarna 

till att Micasa skulle kunna ha en betydligt mer effektiv organisation som inte behöver förlita 

sig på koncernbidrag för att överleva.  

Som visas i tabellen ovan är Hemsös fastighetskostnader betydligt lägre trots att man 

förfogar över betydligt fler kvadratmeter. Dessa kostnader avser till största delen drift, 

underhåll, skatt och administrativa kostnader. I de genomförda intervjuerna gavs inga 

indikationer om att det ena eller andra företaget skulle ha sämre lokaler eller mer eftersatt 

underhåll än den andre vilket hade kunnat vara en rimlig förklaring till de signifikativa 

skillnaderna i utgifter. Frågan blir alltså om Hemsös fastigheter har eftersatt underhåll. För 

att ta reda på svaret på den frågan skickades enkäter ut till enhets- och verksamhetschefer 

för äldreboenden i Stockholmsområdet i syfte att få en överblick över hur fastigheterna 

sköts och hur pass väl till tagna utrymmen det finns. Fokus i enkäterna lades på fastigheten, 

lokalerna och hur pass svårt eller enkelt det är att få till förbättringar. Två separata enkäter 

med likvärdigt innehåll skickades ut för att hålla isär svar från äldreboenden med en privat 

fastighetsägare och äldreboenden med en kommunal fastighetsägare. 
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7.4 Summering av analys 
Som resultaten visar har den kommunala fastighetsägaren Micasa alldeles för höga 

fastighetskostnader i förhållande till ytan de förvaltar och de intäkter man har. Micasa har 

under de tre senaste åren haft nära dubbelt så höga fastighetskostnader som Hemsö 

samtidigt som man under de tre åren endast har förvaltat cirka 40 % av den gemensamma 

ytan företagen emellan. Huruvida detta är på grund av bristande incitament som resultat av 

att man inte är vinstdrivande eller andra faktorer är svårt att med säkerhet bekräfta men 

klart står att Micasa har potential att bli självförsörjande men att denna potential för tillfället 

inte realiseras.  



 

33 

 

8 Slutsats 
Kapitlet kommer att behandla slutsatserna av den genomförda studien. Slutsatserna 

kommer reflektera det material som observerats under studiens gång. 

8.1 Ökat vårdutbud 

Studien visar att de senaste årens trend bland privata fastighetsägare att investera i 

samhällsfastigheter fortsätter att öka. Studien fokuserar på fastigheter inom äldreomsorgen 

och visar att utbudet av såväl fastigheter som olika typer av kontraktslösningar för de 

vårdansvariga har ökat under de senaste åren. 

Detta har lett till en öppning för privata vårdaktörer att själva äga sina hyreskontrakt där 

man inte längre behöver förlita sig på kommunens goda vilja för att hitta lokaler att bedriva 

verksamhet i.  

Det har även lett till en möjlighet för kommuner att kunna köpa platser av fristående 

aktörer, inte bara inom sina egna kommungränser utan även i grannkommuner som i 

slutändan kan ge fler snabbare tillgång till ett äldreboende.  

8.2 Ökad konkurens 
Fler aktörer ger en ökad konkurrens om hyresgäster även om kommunen oftast är hyresgäst 

vilket torde ge det kommunalägda fastighetsbolaget fördelar.  

Konkurens ger möjligheter för företagen att jämföra sig med varandra och ta efter varandras 

bra sidor vilket leder till en ökad utvecklingsgrad av företagen. Något som framhävdes under 

utförda intervjuer var möjligheten att använda sig av benchmarking för att förbättra sig och 

på så vis marknaden och tjänsteutbudet.  

Det talas ofta om ineffektivitet när det kommer till arbete inom det offentliga och här borde 

de privata fastighetsföretagens inträde på marknaden leda till en starkare effektivisering av 

verksamheterna. Allteftersom utbudet av lokaler och tjänster ökar borde konkurrensen i 

framtiden att ta död på ineffektiva aktörer som inte är villiga att förändra sig själva och sin 

organisation.  

Eftersom Micasa inte är ett självförsörjande bolag så kan man dra slutsatsen, tillsammans 

med att vårdentreprenörerna inte märker någon skillnad i förvaltningen, att de privata är 

bättre och mer effektiva på att förvalta sina fastigheter än de kommunalt ägda, i alla fall 

inom Stockholms stad där studien har ägt rum.  

Slutligen kan de privata fastighetsägarnas inträde på marknaden leda till en större 

samhällsekonomisk vinst när de kommunala aktörerna i slutändan blir tvingade till att bli 

mer konkurrenskraftiga. En större effektivisering bland de kommunala fastighetsägarna 

leder i sin tur till att skattepengar spenderas mer effektivt vilket i nästa led gör så att mer 

pengar kan spenderas på andra saker som bidrar till samhällsnyttan. 
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8.3 Summering 
Samhällsekonomiska vinster finns att hämta i att privata aktörer äger samhällsfastigheter 

(äldreboenden) då det ger ett ökat utbud av vård vilket möjliggör Lagen om valfrihet. Ett 

ökande vårdutbud torde även i sig vara en samhällsekonomisk vinst. 

Andra mer renodlade ekonomiska vinster finns att hämta i den effektivisering och 

förbättring som konkurrens leder till.  

8.4 Förslag på vidare efterforskningar 
Slutsatserna visar på att det finns ekonomiska medel att både vinna och spara in på inom 

den kommunala samhällsfastighetsförvaltningen. Med den potential som finns är en aktuell 

fråga om Micasa skulle kunna bli självförsörjande inom en inte alltför avlägsen framtid och 

vad som i så fall skulle krävas för att uppnå detta uttalade mål. 

Slutsatserna tyder på att skattepengar inte används på allra bästa sätt vilket även berör en 

annan fråga; huruvida kommuner säljer ut sina fastigheter till underpriser. Vidare forskning 

borde alltså ske runt prissättningen av de offentliga utförsäljningarna.  

I den här studien har endast samhällsfastigheter relaterade till äldrevården tagits i 

beaktande. För att skapa sig en bättre uppfattning om utförsäljningen av samhällsfastigheter 

bör studier göras med fokus på andra typer av samhällsfastigheter, exempelvis skolor, 

sjukhus och tingsrätter.  
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Bilagor: 
Intervju med Hemsö Fastighets AB 2/5-2013 

 

Vilka incitament/motiverande åtgärder använder ni för att få personalen att göra ett så bra 

jobb som 

 

Delar ni ut vinsten eller återinvesteras den tillbaka in i företaget? 

  

På vilka grunder görs prioriteringar när det bestäms hur vinsten ska användas? 

 

På hur många års sikt placerar ni ert kapital/ hur lång tid räknar ni hem fastigheter och 

investeringar? 

 

Hur ser era direktavkastningsmål ut? 

 

Hur ser er ägarstruktur och ägardirektiv ut? 

 

Utöver den löpande verksamheten, jobbar ni med CSR (corporate social responsibility)? 

 

Hur ser fördelningen av det löpande underhållet ut i era kontrakt? 

 

Jobbar ni med NKI (nöjd kund index)? 

 

Anser du att offentliga fastighetsägare är mindre effektiva än en privat fastighetsägare 

 

Tror ni att en offentlig fastighetsägare kan ha fördelar jämfört med en privat fastighetsägare? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

38 

 

Intervju Micasa Fastigheter Stockholm AB 23/4-2013 

 

Vilka incitament/motiverande åtgärder använder ni för att få personalen att göra ett så bra 

jobb som 

 

Delar ni ut vinsten eller återinvesteras den tillbaka in i företaget? 

  

På vilka grunder görs prioriteringar när det bestäms hur vinsten ska användas? 

 

På hur många års sikt placerar ni ert kapital/ hur lång tid räknar ni hem fastigheter och 

investeringar? 

 

Hur ser era direktavkastningsmål ut? 

 

Hur ser er ägarstruktur och ägardirektiv ut? 

 

Utöver den löpande verksamheten, jobbar ni med CSR (corporate social responsibility)? 

 

Hur ser fördelningen av det löpande underhållet ut i era kontrakt? 

 

Jobbar ni med NKI (nöjd kund index)? 

 

Anser du att privata fastighetsägare har för mycket fokus på vinsten istället för kundvård i 

jämförelse med en offentlig fastighetsägare? 

 

Känner ni att en privat fastighetsägare kan ha fördelar jämfört med en offentlig 

fastighetsägare? 
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Intervju – Linnegården 8/5-2013 

 

Hur länge har linnegården funnits i sina nuvarande lokaler? 

 

Hur mycket kontakt med fastighetsägaren har ni? 

 

Har några omfattande renoveringar/underhållsarbeten utförts senast 5 åren? 

 

Hur pass anpassade är lokalerna för äldreomsorgsverksamhet 

 

Känner du att några lokalförändringar skulle behövas för möjligheter att kunna ge bättre 

service? 

 

Känner du att några lokalförändringar skulle behövas för att få personalen att trivas bättre? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


