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Sammanfattning  

  
  Titel: Direktägande fastighetsfonder 

-En finansieringslösning till utvecklingen av 
miljonprogramsfastigheter 

Författare Oscar Broström och Mårten Göransson 
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Handledare Kerstin Annadotter & Han-Suck Song   
Nyckelord Direktägande fastighetsfonder, finansieringslösning, 

hyresgästers betalningsförmåga, miljonprogrammet, privata 
investerare 

   

Idag finns det cirka en halv miljon bostäder från miljonprogrammet som är i behov av renovering 

och modernisering. Bostadsföretagen som äger dessa fastigheter har problem med att finansiera 

renoveringen som krävs för att höja standarden och förlänga livslängden på fastigheterna. Denna 

uppsats handlar om hur direktägande fastighetsfonder kan fungera som ett alternativ till 

finansieringen av renoveringen av miljonprogrammet. 

Fördelen med att använda direktägande fastighetsfonder som finansiellt verktyg till 

upprustningen av miljonprogrammet är att kapitalet kan hämtas från den privata sektorn och 

beroendet av en stark finansiär minskas. Genom fondstrukturen skapas möjligheter för ett mindre 

sparande i bostadsfastigheter och gör marknaden för potentiella investerare större.  

Uppsatsen behandlar två områden i Stockholm och är belägna Rinkeby- Kista och Skarpnäck. 

Med hjälp av räkneexempel på en fiktiv fastighet utplacerad i dessa två områden har det visat sig 

att det kan vara lönsamt ur en investerares perspektiv som vill köpa andelar i fastighetsfonden 

som används i denna uppsats. Exempelvis får en fondinvesterare 9,1 % per år i Skarpnäck.  

Med en upprustning av miljonprogrammet tillkommer kostnader för renovering samt 

hyresökningar. Uppsatsen redovisar vilka kostnader en renovering medför för att uppnå modern 

standard samt vilka konsekvenser som moderniseringen har på hyresnivån. På grund av en ökad 

hyresnivå behandlar uppsatsen även frågan om hyresgästerna kommer att ha råd med de nya 

hyrorna. 
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Abstract  

  
  Title: Real estate private equity funds 

-A financial solution to the development of properties in 
“miljonprogrammet”  

Authors Oscar Broström and Mårten Göransson 
Department Department of Real Estate and Construction Management  
Thesis number 273 
Supervisor Kerstin Annadotter & Han-Suck Song   
Keywords Real estate private equity funds, financial solution, 

affordable rents, miljonprogrammet, private investors 
   

There are approximately half a million apartments of the building initiative from the 1970’s 

called “miljonprogrammet” that are in need of major renovation and development into 

modernized standard. The real estate companies that own these properties have difficulties in 

funding the required amount of capital in order to achieve the goals of higher standards and 

extending the life length of the properties. This essay investigates the possibility of real estate 

private equity funds as a financial solution to the issue. 

The benefits of using real estate private equity funds as a financial solution to the renovation and 

development issue is that equity may be raised by using the private market and the dependence of 

one powerful financial investor decreases. As the fund structure being as it is, opportunities for 

savings in smaller amounts are created, which expands the market of possible investors. 

The essay investigates two areas in Stockholm that are located in Rinkeby-Kista and Skarpnäck. 

By using calculations containing a fictive property placed in the two areas, it has been proved that 

investing in a real estate private equity fund, created for the purpose of this essay, could be 

profitable for small-scale investors.  The average annual return, which is gained when investing 

in the fund, is 9,1 % in Skarpnäck.  

As a consequence of developing ”miljonprogrammet”, rents are increased in order to cover some 

of the renovation costs and to fit new standards of the properties. The essay also explores the 
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details of the renovation costs and what level the new rents will be at. Analysis will also be 

performed whether the tenants will be able to afford the increased rents. 
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1.	  Introduktion	  

1.1	  Bakgrund	  

År 1965 tog riksdagen ett beslut om att bygga en miljon bostäder. Målet med beslutet var att på 

kort tid lösa bostadsbristen som rådde i Sverige samt att förbättra bostadsstandarden. 

Byggnationen pågick mellan åren 1965-75 och gick under namnet miljonprogrammet. Det råder 

delade meningar om exakt hur många bostäder som byggdes under perioden, men ungefär 

byggdes det 1 006 000 hushåll (Nationalencyklopedin, u.å).  

Dessa fastigheter har blivit omoderna på grund av eftersatt underhåll och man bedömer att det 

finns idag cirka en halv miljon bostäder ägda av kommunala bostadsbolag som behöver akut 

renovering inom miljonprogrammet (Cars, 2012).  

Kostnaderna för att renovera fastigheterna är svåra att uppskatta, men förmodligen ligger de inom 

ett intervall på 240-300 miljarder kronor (Yilmaz, 2012). Anledningen till den stora spridningen 

är att det finns delade meningar om hur omfattande renoveringen i varje lägenhet ska vara. 

Debatten om miljonprogrammet och upprustningskraven går för närvarande het och frågan 

diskuteras av flera experter och instanser. Bland annat hölls ett seminarium på nästan fyra timmar 

i november 2012 där flera experter inom området diskuterade och gav sin syn på vad som 

behövde åtgärdas, kostnader, möjliga för- och nackdelar, hyreshöjningar och allt vad 

miljonprogramsproblematiken enligt dem innebar (Hållbar upprustning av miljonprogrammet, 

2012). Många åsikter handlade om den enorma kostnaden som samhället står inför och hur det 

ska lösas. Bland annat talades det om nya boendeformer som skulle generera pengar till 

fastighetsägarna samt konsekvensen av hyreshöjningar. Ett annat förslag gick ut på att Sverige 

ska utnyttja sin goda kreditstatus och ta lån från utlandet för att finansiera renoveringen (Kääntä, 

2012). Det ska då leda till att staten i sin tur ska kunna låna ut pengar till en lägre ränta till 

byggherrarna. Ett mer kontroversiellt förslag är att riva de mest nedgångna husen och bygga helt 

nya, vilket anses vara det absolut mest lönsamma förslaget. Dock uppstår problematiken med de 

hyresgäster som då står utan boende.  
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Det skrivs ofta tidningsartiklar om miljonprogrammet som tar upp exempelfall där bland annat 

Telge Hovsjö Fastigheter visar hur upprustning kan ge miljonvinster. I just det fallet handlade det 

om socioekonomiska vinster som kommer av en satsning på de boende från fastighetsbolaget i 

form av olika program som arbetstillfällen och utbildningar. Artikeln tar även upp att trygghet 

och trivsel med bostaden och området bidrar till en ökad betalningsvilja från de boende, vilket är 

en av förutsättningarna för fungerande hyreshöjningar (SVD, 2013). Fallet i Telge Hovsjö är mer 

inriktat mot en ännu större samhällsfråga, segregationen, vilket inte kommer behandlas här. Dock 

så är upprustningen bevisligen ett steg i rätt riktning med avseende på ett av alla lönsamhetsmått.  

Känslan är att debattörer och experter är överens om det ska vara fastighetsägarna som ska stå för 

renoveringskostnaden och vara ytterst ansvariga för en hållbar utveckling. Vid en paneldebatt 

anordnad av Svensk Byggtjänst var motståndet stort framför allt mot att fastighetsägarna vill höja 

hyrorna drastiskt för att lösa finansieringen. Åsikten är att ägarna har eftersatt underhållet och 

avstått från att sätta av pengar för renovering och de boende ska inte heller straffas för slarvet. 

Inte heller ska fastighetsägarna premieras genom statliga stöd på grund av just sagda orsaker 

eftersom de genom åren har gjort stora vinster på hyrorna och enligt debattörer haft marginaler 

nog att göra avsättningar för underhållet. Miljöchefen på HSB, Maria Torpe, som deltog i 

paneldebatten lyfte frågan om speciella fastighetskrediter för fastighetsbolag med bra idéer 

eftersom bankerna tenderar att alltför ofta säga nej till bra förslag på grund av osäkerhet i 

miljonprogramsområden (Byggvärlden, 2012). 

Renoveringskraven varierar också från fastighet till fastighet eftersom det är olika konstruktioner 

i olika hus. Bland annat kan felkonstruktioner göra att energieffektiviseringsbehovet kan ge olika 

stora utslag i renoveringskostnaden. Det finns exempel på miljonprogramsområden där 

fastigheterna inte behöver renoveras överhuvudtaget då det konstruerades på ett helt annat sätt. 

Ett exempel kan vara skillnaden mellan mindre hus med färre lägenheter och de stora 

betonghusen med många lägenheter som hade olika konstruktioner och fysiska egenskaper 

(Boverket, 2012). 

Den genomgående frågan är sammanfattningsvis finansieringen av renoveringarna. Det verkar 

som om att fastighetsägarna har svårt att inse att det kostar att renovera, eller att de gör det men 

helt enkelt inte vill stå för det. Sedan finns det givetvis undantag. Exempelvis i Sala, i Uppland, 

finns det 1 500 lägenheter med läckande vattenrör där renoveringen av det kommer att kosta 
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ungefär 300 000 kronor per lägenhet. Det kommunala fastighetsbolaget som äger dessa 

fastigheter vet om kostnaden men har helt enkelt inte råd. Sedan kan det diskuteras hur 

situationen blev som den blev, om det är en konsekvens av eftersatt underhåll eller om det är 

dåligt byggt (Sveriges Radio, 2013).  

Finansieringen av renoveringarna är jätteintressant eftersom fastigheter är det som samhället och 

finansvärlden ser som en säker investering. Speciellt bostäder som alltid behövs och i princip 

alltid ”ska öka” i värde. Därför är det förvånande att ingen vill ta tag i det och göra investeringar i 

fastigheterna eftersom det på lång sikt ska öka enligt alla historiska mätningar. Bland annat har 

totalavkastningen de senaste 10 åren varit 9,8 % per år för bostäder (IPD Svenskt 

Fastighetsindex, 2012).  

Denna uppsats är, såvitt författarna vet, en av de första att lyfta idén och tanken kring 

miljonprogrammet som en lönsam investering och visa att med rätt vilja och expertis ska 

renovering och upprustning gå att finansiera. Andra vägar än de vanliga finansieringsmetoderna 

måste undersökas och här kommer en idé att presenteras. 

Uppsatsen kommer att undersöka om utveckling av miljonprogrammet är en lönsam investering 

för direktägande fastighetsfonder, och om så är fallet, en del av lösningen på miljonprogrammets 

finansieringsproblem. Tanken är alltså inte att presentera en nationell lösning för alla 

miljonprogramsområdena utan att se om den privata marknaden, alternativt en kombination med 

den statliga eller kommunala apparaten, kan ta över en del av problemen och hitta en lönsamhet i 

några områden. Det är heller inte tänkt att de direktägande fastighetsfonderna ska bedriva så 

kallade ”slumdog-områden”, där fastigheterna underhålls minimalt och renoveras måttligt för att 

få ut ett positivt driftnetto kalkylperioden ut, utan ambitionen är att fastigheterna ska 

moderniseras mot dagens standarder. 

Det gäller alltså att ställa investerings- och underhållskostnader mot ett förväntat ökat driftnetto 

och ett förväntat försäljningspris som, förhoppningsvis, överstiger investeringskostnaden. Det 

ökade försäljningspriset ska komma av att värde tillförs till fastigheterna i form av tekniska 

investeringar och effektiviserat underhåll. Samtidigt måste de preferenser som direktägande 

fastighetsfonder jobbar mot tas i åtanke i utvärderingen, såsom avkastningskrav och externa 

investerares investeringsvilja.  
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Detta förfarande borde vara attraktivt för både samhälle och enskilda investerare om det nu visar 

sig att det finns en lönsamhet i att utveckla miljonprogramsfastigheter. För samhället där det 

redan finns utrett att det finns socioekonomiska vinster i upprustning. För investerare där det 

kommer finnas en ännu bredare marknad för ett mer diversifierat sparande. 

1.2	  Syfte	  

Syftet är att undersöka om miljonprogramsfastigheter är en attraktiv investering för direktägande 

fastighetsfonder och se om det finns lönsamhet i att utveckla och förvalta fastigheterna med 

direktägande fastighetsfonders premisser samtidigt som hyresgästerna ska ha råd att bo kvar.  

1.3	  Frågeställning	   	  

Som det beskrivs i introduktionen är många av fastigheterna i miljonprogrammet i akut behov av 

renovering och ingen är villig att ta kostnaderna för det. Vi vill därför undersöka om det finns 

någon lönsamhet för direktägande fastighetsfonder att investera i och utveckla 

miljonprogramsområden och på så sätt komma framåt i miljonprogramsdebatten.  

Huvudfrågan som kommer bli undersökt är: Vilka möjligheter finns det för direktägande 

fastighetsfonder att uppnå lönsamhet i att utveckla och förvalta 

miljonprogramsfastigheter? 

För att analysera huvudfrågan använder vi oss av följande delfrågor. 

• Hur fungerar en direktägande fastighetsfond? 

• Vilka kostnader medför ett förvärv, utveckling och förvaltning av en typfastighet i 

miljonprogrammet? 

• Hur ser hyresgästernas disponibla inkomst ut och har de råd med en 

hyreshöjning? 

• Hur ser kalkylerna ut för investerarna och för fonden? 

1.4	  Avgränsningar	  

Uppsatsen har behandlat Stockholmsområdena Rinkeby-Kista och Skarpnäck. Anledningen till 

varför vi har valt de olika områdena beror på att det är skillnad på medelinkomsterna i områdena. 

Rinkeby-Kista har en lägre medelinkomst medan Skarpnäck har en högre medelinkomst. 
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Fördelen att välja två områden med olika nivåer på medelinkomsten är för att det blir två olika 

utfall på den möjliga hyresökningen. Detta skapar två generella fall som går att jämföra med 

andra områden med liknande inkomster och karaktär. Uppskattningen av renoveringarna för 

fastigheterna är generellt för en fastighet med miljonprogramskaraktär och kan i verkligheten 

skilja sig från fastighet till fastighet. Den tar alltså inte hänsyn till de eventuella byggnadsfel eller 

unika egenskaper som kan påverka renoveringskostnaden i både positiv och negativ riktning.     

1.5	  Fördelning	  av	  arbete	  

Vi har båda bidragit lika mycket till alla moment. Om den ena har skrivit texten har den andra 

läst igenom och diskuterat huruvida det är relevant och vad som borde ändras, tas bort eller 

läggas till. Vi anser därför att vi inte kan ge en mer precis arbetsfördelning av arbetet. 
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2.	  Metod	  

2.1	  Val	  av	  metodik	  

Denna uppsats kommer till stor del bestå av datainsamling från fastighetsbolag, fastighetsfonder 

och statistik som sedan analyseras med hjälp av beräkningar. Vi kommer att använda ett 

fastighetsbolag som emitterar fonder som mall för vårt arbete både från prospekt och från 

intervjuer. Två olika miljonprogramsområden kommer att fungera som investeringsexempel för 

att utreda möjligheten med direktägande fastighetsfonder som ett finansiellt verktyg för 

utvecklingen av miljonprogrammet.  

2.1.1	  Forskningsdesign	  

Uppsatsen kommer att resultera i ett exempel på hur ett konkret samhällsproblem möjligen skulle 

kunna lösas genom en finansieringskälla som inte huvudsakligen används för detta ändamål idag. 

Uppsatsen kommer även att resultera i en analys huruvida detta investeringsförfarande skulle 

kunna vara lönsamt ur en fastighetsfonds perspektiv. Vi kommer alltså att prova och analysera en 

investering i en fastighet inom miljonprogrammet som vi tänker oss finns i områden med 

miljonprogramskaraktär. Direktägande fastighetsfonders preferenser kommer att användas, det 

vill säga direktavkastningskrav, belåningsgrad, utdelning till investerare etc. Dessa data kommer 

att hämtas in från intervjuer och hemsidor från fastighetsfonder och anpassas efter situationen 

som vår frågeställning ska behandla. Inkomstuppgifter hos boende inom miljonprogramsområden 

kommer att tas med i beräkningen för att få en uppfattning om detta går att använda sig av i 

verkligheten för att undvika att de behöver flytta från sina hem. Data angående detta kommer att 

inhämtas från statistiksidor och analyseras och anpassas för att kunna tas med i arbetet. Övriga 

data kommer att inhämtas från analysprogram, exempelvis Datscha, som kommer att anpassas 

och bearbetas för våra egna antaganden. 

2.2	  Datainsamling	  

2.2.1	  Primär	  data	  -	  Intervju	  samt	  val	  av	  intervjuperson	  

Vi har genomfört en intervju med Johan Grevelius från Svenska Bostadsfonden eftersom Svenska 

Bostadsfonden har en liknande strategi som vi har antagit i vårt sätt att ta oss an problemet. 
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Intervjun gav oss värdefull information om marknadsstrategier och nyckeltal att förhålla oss efter 

eftersom grundtanken i denna uppsats var att efterlikna en konkret situation på den svenska 

marknaden vad gäller direktägande fastighetsfonder. Även information gavs om potentiella 

investerare samt strukturen kring direktägande fastighetsfonder som företag, vilket möjliggjorde 

en så autentisk situation som möjligt. Vi ville även ha en kort telefonintervju med någon av 

storbankerna för att få reda på marknadsläget kring låneräntor och vad som kunde tänkas gälla i 

vår situation. Bankernas restriktivitet gällande att ge ut information utan något konkret underlag 

gjorde att det inte gick att få med.  

2.2.2	  Sekundär	  data	  

Den sekundära insamlingen av data är drift- och underhållskostnader, renoveringskostnader, 

transaktioner, hyror och låneräntor vilket är en kvalitativ datainsamlingsmetod. Med detta kan vi 

bygga upp ett fiktivt scenario som sedan kan analyseras och utvärderas med hjälp av 

beräkningsmetodik.  

2.3	  Tillvägagångssätt	  

Vårt val av att undersöka huruvida direktägande fastighetsfonder är ett finansieringsalternativ till 

miljonprogramsfastigheter har bestått av en kombination mellan en kvalitativ metod och 

beräkningsmetodik. Den kvalitativa metoden omfattas av studerande av direktägande 

fastighetsfonder och intervjun eftersom det har varit det lämpligaste tillvägagångssättet. 

Direktägande fastighetsfonder har berörts i artiklar och investeringsskrifter samt att marknaden 

för dem blir allt mer utbredd. Även bakgrunden för problematiken kring miljonprogrammet har 

bestått av kvalitativ datainsamling. Analysen av investeringen i miljonprogrammet har byggt på 

statistik om disponibel inkomst för hyresnivåanalys och är den insamling som har varit av 

kvantitativ karaktär. Data om fastigheterna och nyckeltal angående antaganden har varit av 

kvalitativ karaktär då de är hämtade från årsredovisningar och analysprogram. 

Tillvägagångssättet för att analysera huruvida direktägande fastighetsfonder skulle kunna nå 

lönsamhet i miljonprogramsområden har byggt på beräkningsmetodik med egenkonstruerade 

modeller i Microsoft Excel.   
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3.	  Teori	  

3.1	  Olika	  finansieringslösningar	  

För att kunna genomföra en investering behövs det en grundsten; kapital. Den ena delen 

anskaffas via ett banklån och belåningsgraden kan ha olika storlek. Den andra delen, eget kapital, 

går att ordna på ett flertal olika sätt.  

Eget kapital behövs delvis på grund av restriktivitet från banker i för hög utlåning samt att 

riskexponeringen blir alldeles för hög vid för stor andel lånat kapital. I många fall kan det egna 

kapitalet vara otillräckligt för att kunna göra den investering som krävs. För att lösa den 

situationen kan företaget få externa investerare som investerar i det egna kapitalet till 

investeringen.  

Individuella investerare kan ”köpa” eget kapital, andelar i företaget, vilket är vanligt för 

nystartade företag. Investeringsbeloppen är stora och investeraren blir ofta storägare i företaget. I 

engelskans Corporate Finance går dessa investerare under beteckningen ”Angel Investors”. För 

att nå denna typ av investerare krävs goda nätverk eftersom de är svåra att få tag på (Berk & 

DeMarzo, 2011). 

Ett annat sätt att finansiera det egna kapitalet är genom så kallade ”Venture Capital Firms” och är 

den svenska motsvarigheten till riskkapitalbolag. I affärsvärlden specialiserar sig Venture Capital 

Firms på att investera i det egna kapitalet i unga nystartade företag som behöver kapitaltillskott 

(Berk & DeMarzo, 2011). 

Private Equity Firms fungerar på ungefär samma sätt som Venture Capital Firms, men investerar 

betydligt större kapital samt oftast i redan etablerade företag (Berk & DeMarzo, 2011). 

Ett annat vanligt förfarande är att staten hjälper till med finansiering. Det förekommer 

exempelvis starta-eget-bidrag för att hjälpa nya företag att komma igång med sin verksamhet.  

Förutom bidrag kan olika program hjälpa till med finansiering av investeringar och framför allt i 

fastighetsbranschen finns det många exempel där investeringar behöver göras men kapital saknas. 

I Danmark finns det en byggnadsfond som ska ge ekonomiskt stöd åt renovering av så kallade 
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”social housing” och är finansierad av hyror. I Nederländerna får fastighetsägare ta ut högre hyra 

om de upprustar husen men måste däremot sänka hyran om underhållet eftersätts. 

Fastighetsägarna får poäng efter vilken standard husen håller och därefter kan en hyra sättas 

(Financing energy efficient renovation of social housing, 2012). 

3.2	  Investeringsteori	  

Innan finansieringen av investeringen bestäms bör det finns ett projekt att investera i. Vid en 

investering är det ett flertal faktorer som ska analyseras och det går aldrig att i förväg exakt 

förutspå utgången av en investering, men det går att komma mycket nära. Köp av 

statsobligationer är ett sådant exempel där det går att relativt precist förutspå utgången på grund 

av den låga risken. 

Det motsatta gäller för aktier som är ett exempel på ett volatilt instrument vars prisutveckling 

varierar på grund av många faktorer som Greklandskrisen 2009 och bolånekrisen i USA 2008. 

Till och med en förväntad pessimistisk framtidstro hos det svenska folket kan få aktiemarknaden 

på nedgång.  

Ovanstående exempel skulle kunna sägas vara varandras motpoler i investeringsvärlden, där 

statsobligationer ger låg avkastning och låg risk medan aktier kan ge högre avkastning mot en 

högre risk. Graderna på risk och avkastning, det vill säga låg eller hög, sammanfaller. Ju högre 

risk en investerare är beredd att ta desto högre är den potentiella avkastningen. 

I denna uppsats är det bostadslägenheter som är föremål för investeringsanalys och 

bostadslägenheter ska undersökas närmare hur de står sig i teorin om vad som är en bra 

investering och inte en bra investering. 

3.2.1	  Analys	  av	  en	  investering	  

Det finns många teoretiska sätt att analysera ett investeringsslag och som nämnts i 3.2 är det 

teorier som inte har något säkerställt utfall. För att göra en väldigt enkel jämförelse kan man 

jämföra med fysiken där det finns lagar som styr orsak och verkan, alltså händelseförlopp som 

kommer inträffa vid en viss rörelse. Kastas en boll nedför ett stup är utfallet känt och är ett 

faktum som är utan tvivel. Inom finansvärlden finns inte motsvarande och köps en aktie har 
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Tabell 1 – Exempel på kassaflöde. 

Tabell 2 – Antagande till kassaflödet. 

investeraren inte en aning om hur den kommer att utvecklas, dock så har investeraren köpt aktien 

baserat på kalkyler av historiska data som kan ge en möjlig utgång. 

3.2.2	  Net	  Present	  Value	  (NPV)	  som	  investeringskriterium	  

Ett sätt att bedöma om en investering bör genomföras är att göra en analys av utgången, en 

uppskattning av de förväntade kassaflödena. Befintliga och historiska data används för analysen 

samt grundläggande antaganden. Dessa antaganden är exempelvis om inflationens utveckling, 

vakansgrader, kalkylräntan och låneräntor och med hjälp av dem uppskattas intäkter och 

kostnader över en bestämd kalkylperiod.  

Nedan följer ett exempel på hur en kassaflödeskalkyl angående en fastighet kan se ut: 

 

 

 

I kalkylen ovan antogs följande data: 

 

 



19 
 

  

I denna kalkyl förutsätts det att drift- och underhållskostnaderna och hyrorna ökar med 

inflationen varje år och att investeraren har ett avkastningskrav på 6 % samt att siffrorna för 

hyror, underhåll och investeringskostnaden gäller. Restvärdet år fem beräknas med Gordons 

formel som baseras på driftnettot år sex dividerat med skillnaden mellan kalkylräntan och den 

förväntade driftnettoökningen. De nuvärdesberäknade kassaflödena summeras och ger ett 

nettonuvärde, net present value (NPV) på engelska, vilket är det investeraren skulle ha fått idag 

direkt vid investeringen. Tumregeln säger att om NPV för ett enskilt projekt är större än noll ska 

investering göras. Vid flera projekt ska det alternativet med högst NPV väljas (Berk & DeMarzo, 

2011). 

3.2.3	  Internal	  Rate	  of	  Return	  (IRR)	  som	  investeringskriterium	  

Ett annat sätt att bedöma en investeringsmöjlighet i en kassaflödeskalkyl är att se till projektets 

internränta, IRR (Internal Rate of Return). Internräntan är den ränta som ges då NPV sätts lika 

med noll, och är dessutom hela projektets avkastning per år. Tumregeln här är att om internräntan 

är större än kalkylräntan så ska projektet genomföras. Det finns dock fall där IRR kan ge en 

inkorrekt bild av investeringen. Om intäkterna sker före investeringskostnaderna kan internräntan 

vara positiv eller större än kalkylräntan trots att NPV i själva verket kan vara negativ. Ett annat 

fall där IRR ger en svårtolkad bild är när det finns multipla internräntor. Detta sker när 

exempelvis intäkterna av en investering sker i början och i slutet av en investeringsperiod 

samtidigt som investeringskostnader sker däremellan. Det tredje och sista fallet där IRR inte går 

att använda som kriterium är när den inte existerar och det sker när NPV är positiv för varje vald 

kalkylränta (Berk & DeMarzo, 2011). 

I tabellen nedan går IRR att utläsa i kassaflödeskalkylen till 15,79 %, vilket är högre än 

kalkylräntan, och i det här fallet kan IRR användas som beslutsunderlag i och med att inga av 

ovannämnda fall inträffar i denna kalkyl. 
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Tabell 3 – Exempel på kassaflöde. 

 

 

 

 

3.2.4	  Investeringens	  återbetalningsperiod	  som	  investeringskriterium	  

Återbetalningsperioden är ett mått på hur lång tid det tar innan investeringen har betalat av sig 

själv, vilket innebär att man delar investeringskostnaden med de förväntade intäkterna. I 

exempelfallet kan utgångspunkten vara att 600 är den intäkt som investeringen kommer generera 

varje år. Investeringskostnaden på 10 000 dividerat med 600 ger 16,67. Detta innebär att 

investeringen kommer betala tillbaka sig själv efter cirka 17 år (Berk & DeMarzo, 2011). 

3.2.5	  Risken	  med	  konjunkturkänslighet	  

I det här fallet ska bostadslägenheter analyseras. För att försöka få en uppfattning om risken i att 

investera i bostadslägenheter kan det undersökas hur avkastningarna förhåller sig till 

avkastningarna på marknaden, med andra ord; korrelationen mellan marknadsportföljen och 

bostadslägenheter. Korrelationen mellan bostäders avkastning och marknadens avkastning är låg 

och det innebär att när marknaden påverkas av kriser i exempelvis USA och Grekland kommer 

bostäder fortfarande att generera avkastning.  

För att beskriva hur ovanstående kan tillämpas i praktiken så är bostadslägenheter något som 

alltid behövs, invånare behöver alltid någonstans att bo i en stad. Bostadslägenheter genererar 

alltid ett kassaflöde oavsett hur marknaden ser ut, det vill säga en stabil avkastning. Dessa 

kassaflöden påverkas i liten grad hur konjunkturläget ser ut, det vill säga att behovet av att bo 

påverkas inte av exempelvis en kris i Grekland. Avkastningen korrelerar därför lite med hur 
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marknaden rör sig. Dock ska påpekas att priser på bostadsfastigheter påverkas av marknaden i 

och med minskad betalningsvilja och restriktioner i utlåningen hos banker. 

3.2.6	  Avkastningsmål	  

För att en investerare ska genomföra en investering bör avkastningen på investeringen vara lika 

med eller högre än liknande investeringsprojekt på marknaden med samma riskprofil. Tidigare i 

detta avsnitt har begreppet kalkylränta använts vilket är en investerares avkastningskrav på en 

investering. Kalkylräntan bör täcka den riskfria räntan, det vill säga det som en investerare lägst 

kan få på en helt riskfri investering (statsobligationer) samt en riskpremie som baseras på en 

investerares risktolerans. Riskpremien är alltså det en investerare är villig att betala för risken på 

marknaden. Kalkylräntan är med andra ord individuell från investerare till investerare och beror 

på vad det är för typ av projekt samt vilken personlighet investeraren har. I denna uppsats 

kommer kalkylräntan spegla marknadens avkastningskrav som i och med det bidrar till en 

marknadsriktig bedömning (Berk & DeMarzo, 2011). 
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4.	  Direktägande	  fastighetsfonder	  

4.1	  Varför	  direktägande	  fastighetsfonder?	  

Anledningen till varför direktägande fastighetsfonder undersöks är att många bostadsbolag saknar 

finansieringslösningar för att renovera och utveckla fastigheterna. Fördelen med att använda 

direktägande fastighetsfonder är att kapital kan hämtas från privatpersoner eller institutioner och 

därmed minska beroendet av en stark finansiär. Grundtanken i den här uppsatsen med 

direktägande fastighetsfonder är att en fastighet köps, utvecklas och säljs sedan av efter sex år. 

För att undersöka om detta kan vara genomförbart kommer analys göras av hyresgästernas 

disponibla inkomster, hyreshöjningar, renoveringskostnader, köp och försäljningsvärde på 

fastigheten samt investerarnas avkastning.  

För att direktägande fastighetsfonder ska vara ett alternativ måste en balans hittas i 

hyreshöjningarna där de boende har råd med ökningen samtidigt som externa investerare får 

marknadsmässig avkastning på sitt investerade kapital. Först ska dock strukturen i fonderna 

undersökas för att kunna skapa en fond som denna uppsats sedan ska utgå ifrån. 

4.2	  Strukturen	  i	  direktägande	  fastighetsfonder	  	  

4.2.1	  Inledning	  

Direktägande fastighetsfonders struktur påminner mycket om strukturen i vanliga fonder som 

handlas på börsen, det vill säga att en investerare eller småsparare köper en eller flera andelar i 

fonden och över tid får utdelning och en eventuell värdeökning av sitt innehav. Det som skiljer 

direktägande fastighetsfonder från börshandlade fonder är att direktägande fastighetsfonder inte 

är likvida och att de är stängda. Att de inte är likvida betyder att det inte går att sälja av sina 

andelar, utan en investerare är ofta bunden i fonden under hela investeringsperioden. I vissa fall 

går det att sälja sina andelar till en annan intresserad investerare, men någon uttalad 

andrahandsmarknad finns inte. Att fonderna är stängda innebär att ett visst antal andelar emitteras 

och när dessa är fulltecknade så är fonden stängd, det vill säga att nya investerare inte kan 

investera i fonden. I direktägande fastighetsfonder handlas endast hela delar till skillnad från 

börshandlade fonder där en hel andel kan brytas upp i flera andelar. 
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I detta avsnitt kommer det att beskrivas hur strukturen i en fastighetsfond kan se ut. En generell 

fondstruktur kommer att tas upp, som är det vanligaste sättet att upprätta direktägande 

fastighetsfonder på, samt ett svenskt exempelfall. 

4.2.2	  Generell	  struktur	  

Strukturen i direktägande fastighetsfonder kan beskrivas som onoterade fastighetsbolag. Likt ett 

sådant identifierar direktägande fastighetsfonder investeringsprojekt med den skillnaden att 

fastighetsfonden inte investerar hela summan själv. Potentiella investerare får möjlighet att köpa 

andelar i investeringen som fastighetsfonden emitterar via en fond. 

 

 

För att förstå strukturen studeras figur 1. Där beskrivs en uppdelning av ”limited partners”, 

”general partner”, själva fonden och till slut den underliggande tillgången, fastigheter. Denna 

struktur är den vanligaste formen och är känd för de flesta investerare världen över, och kallas 

Limited Partnership Structure (Larkin E.D.. m.fl. 2003). Denna typ av bolagsform benämns som 

kommanditbolag i Sverige (Bolagsverket a, u.å). 

Figur 1 – Visar ägarstrukturen i en 

fond. (Larkin E.D.. m.fl. 2003) 
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”Limited partners” är i Sverige motsvarigheten till kommanditdelägare (Bolagsverket b, u.å). 

Dessa är de externa investerarna i en direktägande fastighetsfond och bidrar med nästan allt eget 

kapital i fonden. Kommanditdelägare kan vara privatpersoner eller finansiella institutioner, 

exempelvis pensionsfonder och försäkringsbolag (Larkin E.D.. m.fl. 2003).  

Den svenska motsvarigheten till ”general partner” är komplementären och är den som är ansvarig 

för fonden, det vill säga den som förvaltar fondens tillgångar (Bolagsverket b, u.å). I en 

direktägande fastighetsfond är som sagt den underliggande tillgången fastigheter, så 

komplementären är ofta ett fastighetsbolag med en fastighetsförvaltare som ytterst ansvarig för 

fastigheten (Larkin E. D.. m.fl. 2003). 

Tillsammans så samlar komplementären och kommanditdelägarna ihop sina investeringar i ”the 

Fund Vehicle”, alltså själva fonden och förvärvar därefter fastigheter och fastighetsfonden är 

skapad. 

Fastigheterna kan vara både kommersiella och privata bostäder och beror på vad det är för 

investeringsstrategi som fonden har. 

Sammanfattningsvis kan detta strukturförhållande ses som att ett avtal ingås mellan alla parter 

som beskriver var och ens ansvar i avtalet. Kommanditdelägarna är ansvariga för att bistå med 

kapital till fonden, upp till en viss gräns, och komplementären är ansvarig för det vardagliga 

förvaltandet av fonden. 

I denna typ av struktur är komplementären till hundra procent ansvarig för skulderna i fonden, 

medan kommanditdelägarna bara är ansvariga för den del av investeringssumman som de har 

bidragit med (Larkin E.D mfl. 2003, Bolagsverket u.å).  

Förvaltaren av fastighetsfonden tar ut en så kallad ”management fee” som är det förvaltaren tar 

som avgift för att förvalta fonden. Vanligtvis tas denna avgift ut årligen och baseras på varje 

investerares totala investeringsbelopp i fonden. Vid avveckling av fonden så tar fondförvaltaren 

generellt 20 % av vinsten i en så kallad ”carried interest”. Resterande delas ut till investerarna 

varpå avgifter dras av. (Larkin E. D.. m.fl. 2003). 

I och med att en komplementär är ansvarig för skulderna i fonden så har han huvudansvaret i 

beslutssammanhang. 
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4.2.3	  Fastighetsfonder	  i	  Sverige:	  Svenska	  Bostadsfonden	  AB	  –	  ett	  konkret	  

fall	  

Svenska Bostadsfonden började sin verksamhet 2003 och har som affärsidé att erbjuda ett direkt 

delägande i svenska bostadshyreshus. Ambitionen är att erbjuda privatpersoner, företag och 

institutionella investerare investeringsalternativ i en marknad som mestadels har varit reserverad 

för organisationer och individer (Svenska Bostadsfonden, u.å). Svenska Bostadsfonden är 

intressant att titta närmare på eftersom deras affärsidé ligger i linje med vad denna uppsats ska 

behandla.  

Svenska Bostadsfonden försöker att identifiera områden under utveckling när nya fastigheter ska 

förvärvas. Potentiella investerare är kända i förväg, eftersom det ofta är återkommande kunder, 

och det finns även möjlighet att anmäla intresse för att teckna upp sig i en fond på deras hemsida. 

En andel i en fond kostar 50 000 för privatpersoner medan institutionella investerare får betala 25 

miljoner (Grevelius, 2013). 

Vid analyser av investeringar räknar Svenska Bostadsfonden med en kalkylränta på cirka 6 % 

och har som mål att dela ut mellan 8-10 % i genomsnittlig årlig avkastning, detta inkluderat 

försäljning efter kalkylperioden. Garanterad avkastning för att investera i fonden är 4 % per år. 

Kalkylperioden för varje investering är sex år för privatpersoner och tio år för institutioner. 

Belåningen av en direktägande fastighetsfond är individuell, men i Svenska Bostadsfondens fall 

är det 60-65 % av investeringens värde som belånas. Den låga belåningsgraden beror på en 

strävan efter att hålla goda relationer med banker och minska risker samt öka marginalerna 

(Grevelius, 2013). 

Svenska Bostadsfonden tar ut en management fee på 0,65 % på det investerade beloppet årligen 

och vid vinst efter avyttring går 20 % till Svenska Bostadsfonden och 80 % till investerarna 

(Grevelius, 2013). 

För att kunna skapa värde i fastigheten och öka intäkter så utvecklar Svenska Bostadsfonden 

fastigheterna de köper. Det handlar främst om stambyte och i samband med det uppgraderas kök 

och badrum. Konsulter anställs som uppskattar optimal kostnadseffektiv renovering som 

maximerar hyreshöjning. Hyreshöjningen som följer baseras på hyreshöjningar för referensobjekt 

(Grevelius, 2013). 
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Efter kalkylperioden ska fastighetsfonden avyttras och här är nackdelen med fastighetsfonder att 

marknadsläget kan påverka försäljningspriset, men riskerna i denna typ av investering är 

förhållandevis låga i och med att det råder bostadsbrist i Sverige och förutspås vara så en tid 

framöver (Grevelius, 2013). 

Ägandestrukturen som Svenska Bostadsfonden använder sig av vid upprättandet av en fond är i 

aktiebolagsform. Investerare som är intresserade av att investera i en fond blir alltså delägare i ett 

aktiebolag tillsammans med Svenska Bostadsfondens managementbolag, SBM AB. SBM AB ser 

alltid till att inneha rösträtt i det nya bolaget, fonden, genom emitterande av stamaktier. 

Till skillnad från det generella fallet, där ägandestrukturen är ett ”limited partnership” 

(kommanditbolag), är det i aktiebolagsform som fastighetsfonderna i Sverige ägs (Grevelius, 

2013). Principen är dock densamma, det vill säga att det finns en huvudägare som emitterar 

fonden och investerare som bara är ansvariga för det investerade kapitalet  

4.3	  Investeringsstrategier	  

Generellt har direktägande fastighetsfonder olika riskprofiler beroende på vad det är för projekt 

de tar sig an. Här gäller det att särskilja bolaget som upprättar fonden och själva fastighetsfonden, 

precis som att en bank upprättar fonder med olika profiler och risknivåer. Riskprofilen gäller 

endast fonden, medan företaget givetvis kan ha som affärsidé att upprätta fonder med en viss typ 

av riskprofil.  

4.3.1	  Core	  

Fastighetsfonder som har en core-inriktad strategi söker en säker avkastning som ofta är i de lägre 

skikten relativt sett, men också ger lägre risk i investeringen. Denna typ av fonder investerar i 

färdiga och moderna fastigheter med hög kvalité och i fastigheter på etablerade marknader. 

Marknaderna är inom kontor, detaljhandel, industri och flerfamiljshus. Avkastningarna i core-

inriktade fonder är, som sagt, stabila och även relativt lätta att förutspå på grund av den låga 

risken som tas i investeringarna. Värdeökning av fastigheten är av sekundär betydelse och 

värdering av fastigheterna är lättare att förutspå i och med ett stabilt kassaflöde. Belåningsgraden 

i core-inriktade fonder är låg och avkastningarna i dessa fonder ligger mellan 7-10 %. (Lynn m. 

fl., 2009). 
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4.3.2	  Value-added	  

Fonder med strategin value-added har en högre risk än tidigare nämnda riskprofil. Denna 

investeringsstrategi bygger på att en fastighet förvärvas, utveckling av fastigheten 

(värdeskapande) och sedan försäljning för att uppnå kapitalförtjänst. Värdeökning av fastigheten 

är den primära faktorn för totalavkastningen. Fastigheter som är föremål för denna typ av fonder 

är fastigheter med förvaltningsproblem eller renoveringsbehov och det krävs ofta hög expertis 

från fondförvaltaren för att denna strategi ska vara genomförbar. Belåningsgraden i dessa fonder 

ligger mellan 40-70 % och den totala målavkastningen är 13-17 %. (Lynn m. fl., 2009). 

4.3.3	  Opportunistic	  

Denna kategori är den officiellt mest risktagande investeringsstrategin vad gäller direktägande 

fastighetsfonder, där maximal avkastning eftersträvas. Fonder med opportunistic-inriktad strategi 

investerar i fastigheter baserat på fastighetens potentiella avkastning och riktar sig mot 

utvecklingsprojekt, högt belånade fastigheter och tar sig an de flesta typer av marknader. 

Investeringar som dessa fonder gör kan vara komplicerade i det avseende att investeringar görs i 

specialfastigheter, finansieringen är komplex eller på internationella marknader. Dessa fonder har 

hög belåningsgrad, över 70 %, och eftersträvar avkastningar upp över 20 %. Inkomsten är en 

sekundär faktor och värdeökningen är primär (Lynn m. fl., 2009). 

4.3.4	  Distressed	  

Denna investeringsstrategi är en underkategori till opportunistic och är väldigt högrisktagande. 

Distressed-fonder riktar in sig mot både fastigheter och lånen som är tagna på fastigheten och 

försöker förvärva dessa på samma gång. Distressed (eng. =nödställd) handlar mer om att säljaren 

är i en situation där fastigheten måste avyttras omgående på grund av för höga omkostnader i 

samband med fastigheten. Fondförvaltare i denna kategori är mycket skickliga finansiella 

ingenjörer som kan lösa komplexa finansiella problem samt handskas med fastigheter (Fraser-

Sampson, 2011). 

4.4	  Sammanfattning	  om	  direktägande	  fastighetsfonder	  

Begreppet fastighetsfonder har nu förklarats ingående och olika ägarstrukturer har presenterats. 

Det är nu känt hur man ska bära sig åt för att genomföra denna typ av affärsverksamhet och vad 

man har för medel för att attrahera investerare med olika riskpreferenser. Därför är det nu dags att 
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gå in ännu djupare för att i praktiken se om fastighetsfonder går att använda som 

finansieringslösning till renovering av miljonprogramsfastigheter. Nästa avsnitt i denna uppsats 

blir en investeringsanalys där det ska undersökas om en investering i fastigheter i 

miljonprogramsområden är lönsamt med en direktägande fastighetsfonds investeringsstrategi. 
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Figur 2 – Visar fastighetens fasad. (Ritning 

Norrbacka 2010) 

5.	  Investeringsanalys	  
I detta avsnitt kommer fyra likadana fastigheter undersökas och placeras i två områden, 

Skarpnäck och Rinkeby- Kista. En investeringsanalys kommer att utföras på dessa fastigheter för 

att undersöka om det är möjligt att uppnå lönsamhet i att renovera och utveckla 

miljonprogramsfastigheter med hjälp av direktägande fastighetsfonder. 

5.1	  Renoveringskalkyl	  

Utgångspunkten är en fiktiv fastighet som sedan 

flyttas mellan två olika områden. Anledningen 

till att en och samma fastighet används är för att 

underlätta kalkylering samt överskådligheten i 

arbetet. 

Fastigheterna är en del av miljonprojektet 

(byggnadsår 1972-74) och har inte renoverats 

sedan det byggdes. De är tvåvåningshus med 

loftgång och balkong eller uteplats. Varje 

fastighet har fjorton lägenheter, sju lägenheter 

på varje våningsplan.  

I figur 2 visas fastigheten som har använts. Som bilden visar består fasaden av både tegel och 

träpanel. Taket är inåtlutande med brunn i mitten.  Renoveringsåtgärderna utvändigt kommer att 

vara byte av träfasad, omfogning av tegelfasad, tilläggsisolering på taket med ytterligare 100 mm, 

byte till treglasfönster, nya häng- och stuprännor, byte av dörrar samt att komplettera med nya 

plåtbeslag och övriga småsaker som är i behov att bytas ut.  
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Figur 3 visar en ritningen på fastighetens bottenvåning. Över- och undervåningarna är nästintill 

identiska där varje plan har sju lägenheter om 75 kvadratmeter. Fastighetens totala area är på 1 

130 kvadratmeter medan boarean ligger på 1 058 kvadratmeter.  

Åtgärderna i lägenheterna utgörs av en totalrenovering, det vill säga nytt parkettgolv, nymålning 

av tak och väggar i sov- och dagrummen, nya stammar med nykaklade badrum samt 

nyrenoverade kök. Badrummet får nytt porslin samt ny dusch medan köket får ny kyl, frys, fläkt 

samt ny spis. 

Kostnaderna för renoveringarna är taget ifrån ”REPAB FAKTA 2012” som redovisar kostnader 

för olika moment per kvadratmeter. Tabell 1 visar totala renoveringskostnaderna för samtliga 

moment i en av de likadana fiktiva fastigheterna. I tabellen finns en post som heter ”Övrig post” 

och omfattar åtgärder som kan vara svåra att förutse och fungerar som ett känslighetstillägg i 

renoveringskalkylen. ”Övrig post” är uppskattad till 10 % av den totala renoveringskostnaden.  

 

 

Figur 3 – Visar ritning på fastighetens 

bottenvåning. (Ritning Norrback 2010) 
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Tak & Fasad Kostnad/fastighet 

24221 Träfönster byte komplett 3 glas 1-luft >1m 543900 

20416 Dörr trä komplett byte 138560 

21113 Träfasad, byte 100% av ytan                                          156000 

20821 Tegelfasad 25% omfogning                                      60900 

22211 Stuprör byte galv/lack 27000 

22221 Hängrännor byte galv/lack 49400 

26371 Tilläggsisolering 100mm + enlagstäckning APP 294000 

Sovrum, Dagrum & Hall  

33128 Takmålning grundn. Bredspackl. Strykning Sov, hall & dagrum 53550 

33128 Väggmålning grundn. Bredspackl. Strykning Sov, hall & dagrum 152880 

Nytt parkettgolv Sovrum 89600 

Nytt parkettgolv dagrum 114800 

31221 klinkerplattor hall 124600 

Badrum & Kök  

30632 Våtrum yta 5-10 m2 byte kakelvägg 310800 

30681 Byte golvmatta kök 15-30 m2 105000 

30685 Helmålning kök 15-30 m2 81900 

30682 Byte kakelvägg kök 15-30 m2 50400 

52501 Stammar byte < 2 vån, inkl. våtrum (porslin ingår) 334320 

52841 Duschkabiner byte 90 x 90 cm inkl. blandare 211820 

Ny kyl, frys, spis och fläkt 154000 

Övrig post 380000 

Summa: 3 433 430 

Summa inklusive moms 4 291 788 

 

Tabell 4 - Renoveringskostnaderna. 
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Den totala renoveringskostnaden kommer att uppgå till cirka 4 300 000 kronor per fastighet. 

Detta betyder att renoveringskostnaden per lägenhet kommer att uppgå till ungefär 300 000 

kronor per lägenhet eller en renoveringskostnad på 3 800 kronor per kvadratmeter.  

Renoveringen av fastigheterna kommer att delas upp så att en fastighet renoveras per år. Detta för 

att sprida ut kostnaderna över kalkylperioden, men också för att det blir lättare att kontrollera 

renoveringen och kunna använda sig av samma hantverkare till varje fastighet. 

Fastigheten som renoveras kommer att ha två vakanta lägenheter under renoveringsperioden. 

Skälet till det är att under tiden hyresgästens lägenhet renoveras har de möjlighet att bo i 

fastigheten. Detta underlättar för hyresgästen samtidigt som det underlättar för oss att inte behöva 

hitta nytt boende åt dem under renoveringstiden. 
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Diagram 1: Medelnormhyra efter standard i område A-

K, kr/kvm/år. (Hyresgästföreningen, 2012) 

Figur 4: Regionsuppdelning i Stockholm. 

(Hyresgästföreningen, 2012) 

 

5.2	  Rimlig	  hyra	  och	  disponibel	  inkomst	  

5.2.1	  Stockholm	  

För att få insikt i vilka hyror som kan tas ut i olika områden, utan att hyresgästerna kommer 

tvingas ut, analyseras vilka nivåer olika regioner ligger på för hyres- respektive inkomstnivå.  För 

att få en överblick och något att jämföra med kommer första avsnittet att handla om vilka faktorer 

som avgör hyran samt en undersökning om vad 

Stockholms befolkning har för disponibel 

inkomst. 

Hyra	  

I Sverige råder, som bekant, en reglerad 

hyresnivå. På 60- talet ersattes det statliga 

hyrestaket med bruksvärdesystemet. 

Bruksvärdesystemet var ett sätt att efterlikna en 

marknad i balans mellan efterfråga och utbud 

vilket skulle göra att bostadsbristen inte skulle 

spegla hyresnivån som då rådde och även råder 

idag.  

Fram till slutet av 90- talet var det byggnadsår 

respektive upprustningsår tillsammans med storlek 

och antal rum som hade störst påverkan på 

hyresnivån. Från början av 2000-talet och fram till 

idag har lägesfaktorn och närheten till 

kommunikation fått större betydelse på hyresnivån. 

Idag finns ett linjärt samband mellan närheten till 

Stockholm centrum, kommunikation och hyresnivå.  

I genomsnitt är skillnaden idag 30 % högre i en 
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Tabell 5 – Inkomstfördelning i Stockholm. 

hyresrätt i Stockholms innerstad än en hyresrätt i ytterförorterna. 

Figur 4 visar Stockholm indelat i olika zoner. Zonerna är indelade i A-K där A är närmast 

centrum och ska återspegla de mest attraktiva områdena medan K är beläget långt från centrum 

med dålig kommunikation och mindre attraktivt område. Diagram 1 redovisar medelnormhyran 

per kvadratmeter och per år i de olika zonerna. Figur 4 kombinerat med diagram 1 ger en bild av 

vilka typhyror som råder i de olika områden och säger också hur attraktiva områdena är. Med 

hjälp av detta kommer hyresnivåer samt disponibel inkomst från olika regioner att analysera för 

att bestämma hur stor hyreshöjning som är rimlig att genomföra. (Hyresgästföreningen, 2012) 

Inkomst	  

Statistiken är hämtad från ”Statistik om Stockholm” och visar hur många som tjänar en summa 

angivet i ett visst intervall, se bilaga 2. Tabellen nedan är en summering av statistiken där 

”Andel” visar hur många procent av Stockholms befolkning som har en inkomst i ett av 

intervallen. ”Förändring 2000-2010” visar förändringen i de olika intervallen från år 2000 till 

2010. 

 

 

Uppgifterna i tabell 5 kommer från deklarationer och sköntaxeringar. Med inkomst räknas 

förvärvsinkomst som inkomst från tjänst eller näringsverksamhet. I inkomst av tjänst ingår 

förutom löneinkomst även inkomst från pension, sjukpenning och andra skattepliktiga 

ersättningar från Försäkringskassan. 

Det kan vara svårt att få en bild av hur Stockholmare i olika områden klarar av att betala hyran 

och vilka hyreshöjningar de skulle klara av med hjälp av denna tabell. En faktor har därför 

approximerats (genomsnittlig inkomst) från tabellen ovan och är beräknad så att medelvärdet för 

Stockholm 0 tkr 0,1-159,9 tkr 160,0-319,9 tkr 320,0-499,9 tkr 499,9- tkr 

Andel 8,3  % 25,6  % 32,1 % 22,1 % 12,0 % 

Förändring 

2000-2010 
70 % -24 % -9  % 119 % 171 % 

Genomsnittlig inkomst: 231773   
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Figur 5: Visar region Rinkeby- Kista. 

(Statistik om Stockholm 2012).  

varje intervall multipliceras med deras andel för respektive intervall. Dock har det sista intervallet 

uppskattats till 500 000 kronor. 

Genomsnittlig inkomst = 

0*0,083+80 000*0,256+240 000*0,321+410 000*0,221+500 000*0,12= 231 773  

Den approximerade genomsnittliga inkomsten är inte den verkliga medelinkomsten i Stockholm. 

På grund av avsaknad av information rörande hur stor inkomst olika områden i Stockholm har 

behövs en approximeringsmetod för att bestämma medelinkomsten i områdena. Från ”Statistik 

om Stockholm” kunde dock information hämtas angående hur stor den procentuella 

intervallfördelningen var för varje inkomstgrupp i de olika områdena i Stockholm. Genom att 

beräkna en approximerad genomsnittlig inkomst (som visas ovan) för hela Stockholm och för ett 

område i Stockholm kan en medelinkomst bli beräknad för området. Medelinkomsten beräknas 

genom att den approximerade genomsnittliga inkomsten för Stockholm divideras med den 

approximerade genomsnittliga inkomsten från området. Resultatet från ekvationen är den 

ungefärliga procentuella medelinkomstskillnaden mellan hela Stockholm och området. 

Stockholms faktiska medelinkomst, som hämtades från SCB, divideras med resultatet från 

ekvationen, vilket ger en ungefärlig medelinkomst för området (SCB, 2013).  

5.2.2	  Rinkeby-Kista	  

Rinkeby- Kista är ett område i nordvästra Stockholm som 

kan ses i figur 5. Området karakteriseras av fastigheter från 

miljonprogrammet med en befolkning där de flesta har en 

utländsk bakgrund. 79 % av Rinkeby- Kistas invånare har 

utländsk bakgrund vilket kan jämföras med totala 

Stockholms 30 %.  

Vad som ofta kategoriserar miljonprogramsområden med 

hög andel invandrare är den låga disponibla inkomsten i 

området. Detta har skapat ett problem då fastigheterna i 

området är i behov av att renoveras men med renoveringen 

följer höjda hyror som skulle tvinga bort många av hyresgästerna.  
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Tabell 6 – Inkomstfördelning i 

Rinkeby- Kista. 

Hyreshöjning	  

Rinkeby- Kista ligger på zonerna H, J och K om enligt figur 4. Detta betyder att en lägenhets 

kvadratmeterhyra per år ligger omkring 800-900 kronor enligt diagram 1. Fastigheterna i den här 

uppsatsens fiktiva bestånd innehåller lägenheter på cirka 75 kvadratmeter. Hyran idag på dessa 

ligger ungefär på 75 kvm* 850 kr/(år*kvm) = 63 750 kronor per år. Vid en närmare titt på 

diagram 1 går det att utläsa att nyrenoverade fastigheter efter år 2000 i områdena H, J och K 

ligger precis under en hyra på 1 100 kronor per år och kvadratmeter. En renovering år 2014 bör 

då ge minst en hyra på 1 100 kronor per år och kvadratmeter. Detta skulle ge en årlig hyra på 

75kvm*1 100kr/(år*kvm) = 82 500 kronor per år. 

Budgetkalkyl	  

Rinkeby- Kistas genomsnittliga inkomst är approximerad till 149 787 kronor vilket är uträknat 

från tabellen nedan. Vid jämförelse med Stockholms genomsnittliga inkomst så erhålls en faktor 

på cirka 1,55 (231773/149787=1,55). Detta betyder att Stockholmarnas snittinkomst är cirka 55 

% högre än invånarna i Rinkeby- Kista. Stockholms snittinkomst för alla över 20 år är 261 266 

kronor (SCB, 2013). Tillämpas faktorn på 1,55 fås en uppskattning av vad medelinkomsten är i 

Rinkeby- Kista.  

X *1,55= 261 266    (X är Rinkeby- Kistas medelinkomst) 

X = 261 266/1,55= 168 559 kronor 

Medelinkomsten per person i Rinkeby- Kista är ungefär 168 559 kronor per år och när skatten är 

avdragen runt 137 652 kronor per år.  

 

I Rinkeby- Kista bor det cirka 2,75 personer per lägenhet. Samtidigt är våra lägenheter på cirka 

75 kvadratmeter vilket gör dem till en av de större lägenheterna i området. Antagligen kommer 

Rinkeby-Kista 0 tkr 0,1-159,9 tkr 160,0-319,9 tkr 320,0-499,9 tkr 599,9- tkr 

Andel 18,6 % 36,0 % 30,8 % 11,7 % 2,9 % 

Förändring 

2000-2010 

26 % - 16 % - 1 % 134 % 153 % 

Genomsnittlig inkomst: 149787     
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många av dessa lägenheter bestå av två vuxna med en disponibel inkomst på 137 652 kronor, 

vilket skulle betyda att hushållens disponibla inkomst blir 137 652*2= 275 304 kronor. (Statistik 

om Stockholm, 2012) 

Skillnaden på kronor efter betald hyra per månad innan och efter en eventuell renovering och 

hyreshöjning till 1100 kronor per kvadratmeter och år blir följande:  

(275 304-63 750)/12= 17 630 kronor per hushåll innan hyreshöjning. 

(275 304- 82 500)/12 = 16 067 kronor per hushåll efter hyreshöjning. 

En renovering och hyreshöjning skulle leda till att hushållen får 1 563 kronor mindre varje 

månad.  

Skulle hyresgästerna klara av denna hyreshöjning? Med hjälp av konsumentverkets 

internetbaserade budgetkalkyl 2013 går det att beräkna huruvida det blir över- eller underskott i 

budgeten för olika hushåll. Nedan finns tre tabeller som är skapade baserat på informationen från 

de bifogade filerna. Tabellerna visar en budgetkalkyl för ett hushåll med två vuxna med 

medelinkomst, två vuxna med medelinkomst och två barn samt en ensamstående med 

medelinkomst. 
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Tabell 7 – Budgetkalkyl med två vuxna. 

 

 

Två vuxna med medelinkomst Budgetkalkyl/månad  

Bruttoinkomst  28 000  

-Skatt  -5 058  

Disponibel inkomst   22 942 

- Boende  -6 875  

Övrigt    

Medier -960   

Hemförsäkring -100   

Livsmedel -3 440   

Fritid/lek (ink. Mobil) -1 240   

Kläder och skor -1 160   

Personlig hygien -.760   

Hemutrustning -480   

Förbrukningsvaror -140   

Summa -8 280 Överskott 7 787 
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Tabell 8 – Budgetkalkyl med två vuxna och 

ett barn. 

 

 

 

Två vuxna med medelinkomst med två barn Budgetkalkyl/månad  

Bruttoinkomst  28 000  

-Skatt  -5 058  

Barnbidrag  2 250  

Disponibel inkomst   25 192 

- Boende  -6 875  

Övrigt    

Medier -1 000   

Hemförsäkring -120   

Livsmedel -6 280   

Fritid/lek (ink. Mobil) -2 620   

Kläder och skor -2 300   

Personlig hygien -1 180   

Hemutrustning -650   

Förbrukningsvaror -260   

Summa -14 410 Överskott 3 907 
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Tabell 9 – Budgetkalkyl med en vuxen. 

 

 

 

Ensamstående med medelinkomst Budgetkalkyl/månad  

Bruttoinkomst  14 000  

-Skatt  -2 529  

Disponibel inkomst   11 471 

- Boende  -6 875  

Övrigt    

Medier -940   

Hemförsäkring -90   

Livsmedel -1 720   

Fritid/lek (ink. Mobil) -620   

Kläder och skor -580   

Personlig hygien -380   

Hemutrustning 0   

Förbrukningsvaror -100   

Summa -4 820 Underskott -224 

 

Budgetkalkylerna visar att ett hushåll med två vuxna klarar sig bra, även om de har två barn. 

Dessvärre ser det svårare ut för den ensamstående med ett underskott på 224 kronor per månad.  

Hyreshöjningen kan anses genomförbar utan att skapa utflyttning om hushållet består av minst 

två vuxna med inkomst. Dock kan det argumenteras för att de ensamstående som har valt att bo i 

en lägenhet på 75 kvadratmeter troligen har en högre inkomst än medelinkomsten. Oavsett 

argument kommer det alltid att finnas hushåll som lever på minimum och inte skulle klara av en 

hyreshöjning.  
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Figur 6: Visar region Skarpnäck. (Statistik 

om Stockholm, 2012).  

 

5.2.3	  Skarpnäck	  

Skarpnäck är ett relativt stort område med äldre 

områden som Skärmarbrink och Hammarbyhöjden. 

Fastigheterna är från 30-talet men det finns också 

fastigheter från 60-talet som gamla Enskede och 

Skarpnäcksgården. Det gör att Skarpnäck kommer bli 

indelat i många zoner med olika hyres- och 

inkomstnivåer. Skarpnäck är beläget i sydöstra 

Stockholm, vilket kan ses i figur 6. 

Hyreshöjning	  

Skarpnäck täcks av zonerna D till H i figur 4. Med 

tillämpning från diagram 1 kan man se att skillnaden i 

hyran är stor. I fastigheter där ingen renovering är gjord 

ligger skillnaden bara mellan 800-900 kronor per 

kvadratmeter och år och efter renovering kommer hyran att ligga mellan 1 050-1 250 kronor per 

kvadratmeter och år. 

Hyran kommer att öka från 850 till 1 200 kronor per kvadratmeter och år efter renoveringen. Från 

diagram 1 kan man se att höjningen ligger i linje med zonerna D, E och F. Månadshyran per 

lägenhet kommer efter renoveringen uppgå till (75*1 200)/12= 7 500 kr. Detta betyder att 

hyreshöjningen per lägenhet kommer att bli:  

(75*850)/12= 5 312 kronor (Innan renovering) 

7 500-5 312= 2 188 kronor. 

En hyreshöjning på 2 188 kronor ger en procentuell höjning på 41 %, vilket är en kraftig höjning.  

Budgetkalkyl	  

Den approximerade genomsnittliga inkomsten i Skarpnäck är 201 145 kronor. Kvoten mellan 

Stockholms approximerade genomsnittliga inkomst och Skarpnäcks är 1,15 (231 773/201 145= 

1,15). Stockholmarnas medelinkomst är 261 266 kronor per år vilket betyder att invånarnas 
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Tabell 10 – Inkomstfördelning i 

Skarpnäck. 

inkomst i Skarpnäck är cirka 227 187 (261 266/1,15=227 187) kronor per år. Medelinkomsten 

efter skatt blir då 180 480 kronor per år och person. 

 

 

 

På grund av att det förmodligen finns betydande löneskillnader som är större än exempelvis i 

Rinkeby- Kista kan den framräknade medelinkomsten ge en missvisande bild. Detta blir extra 

påtagligt när exempelvis hyresgäster från fastigheter i Skarpnäcksgård tas med i jämförelsen där 

medelinkomsten troligen är lägre. Med detta i åtanke undersöks budgetkalkylerna för olika 

hushåll. 

Skarpnäck 0 tkr 0,1-159,9 tkr 160,0-319,9 tkr 320,0-499,9 tkr 599,9- tkr 

Andel 7,8 % 27,7 % 35,8 % 22 % 6,7 % 

Förändring 

2000-2010 

47 % -24 % -6% 187% 179 % 

Genomsnittlig inkomst: 201145     
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Tabell 11 – Budgetkalkyl med en vuxen 

och ett barn. 

 

 

Ensamstående med medelinkomst och ett barn Budgetkalkyl/månad  

Bruttoinkomst  18 932  

-Skatt  -3 892  

Barnbidrag  1 050  

Disponibel inkomst   16 090 

- Boende  -7 500  

Övrigt    

Medier -960   

Hemförsäkring -100   

Livsmedel -3 220   

Fritid/lek (ink. Mobil) -1 310   

Kläder och skor -1 150   

Personlig hygien -590   

Hemutrustning 480   

Förbrukningsvaror -140   

Summa -7950 Överskott 640 
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Tabell 12 – Budgetkalkyl med en vuxen. 

 

 

 

Ensamstående med medelinkomst  Budgetkalkyl/månad  

Bruttoinkomst  18 932  

-Skatt  -3 892  

Disponibel inkomst   15 040 

- Boende  -7 500  

Övrigt    

Medier -940   

Hemförsäkring -90   

Livsmedel -1 800   

Fritid/lek (ink. Mobil) -620   

Kläder och skor -580   

Personlig hygien -380   

Hemutrustning -390   

Förbrukningsvaror -100   

Summa -5 210 Överskott 2 640 

 

Ett hushåll med en ensam vuxen bör klara av hyreshöjningen. Även om personens inkomst är 

under snittet är överskottet på 2 640 kronor troligen tillräckligt för att utjämna den skillnaden. En 

ensamstående med ett barn kommer dock få det svårare med en hyreshöjning då de ligger på 

gränsen i budgetkalkylen.  
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5.3	  Värdering	  av	  fastigheten	  för	  förvärv	  

5.3.1	  Marknadsanalys	  

Världsekonomin har varit turbulent de senaste sex åren. Sedan 2008 när finanskrisen slog till mot 

Nordamerika, vilket även drabbade Europas ekonomi hårt, har ekonomin varit väldigt osäker. 

Även Grekland drabbades av en finansiell kollaps kort efter finanskrisen (2009-2010). De 

nordiska länderna har varit relativt skyddade och inte varit lika påverkade som övriga Europa av 

turbulensen på marknaden de senaste åren. Även om de nordiska länderna inte till fullo följer de 

globala svängningar märks de tydligt att den nordiska marknaden påverkas av världsekonomin.  

Efter en viss återhämtning efter kriserna har Sveriges ekonomi återigen blivit dämpad. Den 

instabila situationen på Sveriges exportmarknad kombinerat med den starka kronan har bidragit 

till en negativ trend inom den globala byteshandeln. Samtidigt som konsumenternas och 

företagens tro på den svenska ekonomin är låg har detta orsakat en låg inhemsk konsumtion. 

Sveriges ekonomi antas börja återhämta sig först i slutet av år 2013. 

Inflationen är för tillfället låg (1 %) vilket har gjort att riksbanken för närvarande satt reporäntan 

till 1,0 %. Reporäntan förväntas ligga kvar på denna låga nivå hela året igenom, mycket på grund 

av den osäkerhet som präglar den europeiska ekonomin och den svaga efterfrågan på de svenska 

varorna. Detta har bidragit till att BNP förväntas att växa svagt under den närmsta framtiden. 

Dock har oron börjat minska på den finansiella marknaden, både i Sverige och globalt. Detta har 

gjort att man har blivit mer optimistisk om framtiden (Riksbanken, 2013).   

Arbetslösheten i Sverige har varit relativt oförändrad på 7,6 % det senaste året, vilket även gäller 

för Stockholm med en fortsatt arbetslöshet på 6,9 %.  I denna analys antas arbetslösheten med 

stor sannolikhet vara på samma nivå under det närmsta året i Stockholm.  

Befolkningstillväxt är en av de viktigaste faktorer för att hålla en hög efterfrågan på 

bostadsmarknaden. Under åren 2001 till 2011 har befolkningen ökat årligen med 1,4 % i 

Stockholm (SCB, 2012). Enligt denna analys verkar den positiva utvecklingen inte stanna av 

under 2013 eller de nästkommande åren. Den höga efterfrågan på bostäder i Stockholmsområdet 

tenderar att fortsätta på samma höga nivå även inom den närmsta framtiden. 



46 
 

Figur 7: De gula markeringarna visa 

lokaliseringen på jämförelseobjekten. 

(Datscha) 

Även om det skulle bli ett turbulent år i världsekonomin som skulle skapa en långvarig 

lågkonjunktur i Sverige står sig hyresrättsfastigheter bra. Folk kommer alltid behöva bo 

någonstans, samtidigt som hyresrätter är en relativt riskfri form av boendeform i lågkonjunkturer 

då man inte behöver oroas för värdeminskning på bostaden. Detta leder till att efterfrågan på 

hyresrätter sannolikt inte kommer att minskas.   

5.3.2	  Rinkeby	  Kista	  

Ortprismetoden	  	  

Jämförelseobjekt har tagits fram för att approximera ett värde på fastigheten. För denna metod 

användes Datscha för att hitta liknande objekt till vår fastighet. Kriterierna som användes var 

byggnadsår mellan 1965-74, senast överlåtelsedatum år 2008, K/T värdet låg mellan 0,6-1,2, kvot 

mellan bostäder och lokaler mindre än 10 % samt att de låg i området Spånga-Kista. (Datscha, 

2013) 

 

Jämförelseobjekten ligger främst i Tensta som kan ses i 

figur 7 ovan. Efter att ha erhållit jämförelseobjekten 

användes medelvärdet av hyran per kvadratmeter och år 

efter justering till dagens värde från att de såldes. Medelvärdet hamnade på 4 583 kronor per 

kvadratmeter och år. Medelvärdet multiplicerat med våra fastigheters totalarea gav ett värde på 

20 717 391 kronor vilket kan avrundas till cirka 20 700 000 kronor. Mer information om 

jämförelseobjekten finns i bilaga 1. 
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Tabell 13 – Kassaflödet på fastigheten i 

Rinkeby-Kista inför värdering. 

Fler metoder går att utföra med ortprismetoden, till exempel K/T-metoden. Detta var dock svårt 

då fastigheten inte finns i området och bedömning av ett taxeringsvärde som behövs till denna 

metod hade varit svårt att göra. 

Kassaflödesanalys	  

Metoden går ut på att diskontera kassaflödet från fastigheten för att beräkna marknadsvärdet. 

Beräkningarna börjar den första januari år 2014 och fortsätter i sex år. 

 

 

 

Hyrorna bedöms ligga på 850 kronor per kvadratmeter och år i början av år 2013. Med en 

inflationshöjning på hyran med 1 % per år ger detta en initial hyra på 3 633 172 kronor när det 

multipliceras med de 4 232 kvadratmetrarna. Hyran bedöms sedan fortsätta öka med 1 % per år 

till 2019.  

Vakanserna bedöms ligga på 1 % och baseras på den höga efterfrågan och det låga utbudet på 

bostadsfastigheter i Stockholm. Drift- och underhållkostnaderna ligger på 550 kronor per 

kvadratmeter och år och förväntas stiga med inflationen. Fastighetsskatten är 76 440 kronor per 
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år. Restvärdet beräknas med Gordons formel på driftnettot 2019 där kalkylräntan är 5,25 % 

(Datscha, 2013) och driftnettoökningen bedöms vara 1 %, vilket ligger i linje med inflationen.  

Vi bedömer att kassaflödesmetoden är mer relevant än ortprismetoden då fastigheterna från 

ortprismetoden var sålda i paket, vilket kan ha påverkat priset. 

Värderingen av fastigheten bedöms vara 27 600 000 kronor och bedöms vara inköpspriset till 

investeringen. 

5.3.3	  Skarpnäck	  

Ortprismetoden	  

Antalet jämförelseobjekt i Skarpnäcksområdet var för få för att utföra en pålitlig ortprismetod. 

Kassaflödesanalys	  

På grund av att fastigheten placeras i samma typ av zoner som fastigheten i Rinkeby-Kista 

kommer initialhyran var densamma, det vill säga 850 kronor per kvadratmeter och år. Detta leder 

till att kassaflödesanalysen för Skarpnäck kommer att ge samma resultat för fastigheten i 

Rinkeby-Kista, vilket är 27 600 000 kronor.  
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Tabell 14– Antaganden inför 

investeringsanalysen i Rinkeby-Kista. 

 

5.4	  Investeringskalkyl	  

5.4.1	  Rinkeby-	  Kista	  

Antaganden	  

Antagandena till investeringskalkylen kan ses i tabellen 

till höger (tabell 14) och i tabellen nedan (tabell 15). De 

flesta antagande har redan presenterats i uppsatsen, de 

som ej presenterats tidigare redovisas nedan. 

Kalkylräntan: Kalkylräntan bedöms vara 5,25 %. 

Uppgiften är hämtad från Datscha samt genom 

marknadsanalys av området Rinkeby- Kista. 

Drift och underhåll: Hämtad från Svenska Bostäders 

årsredovisning. Deras siffra var högre än vad vi har 

använt oss av, dock var det fler poster inräknat i deras siffra som inte berör detta projekt. Drift 

och underhåll uppskattas med bakgrund av det till 550 kronor kvadratmeter och år. (Svenska 

Bostäder, 2012) 

Fastighetsskatt: Fastighetsskatten bedöms vara 76 440 kronor per år. Fastighetsskatten räknades 

ut genom en grundavgift för varje lägenhet på 1 365 kronor på multiplicerat med antal lägenheter 

(56 lägenheter) (Ekonomifakta, 2013). 

Räntekostnad: På grund av att bankerna var restriktiva att ge ut en specifik ränta för detta 

projekt antog vi att 4 % i dagsläget var rimligt. 

Amortering: Amorteringen kommer vara 0 % under hela kassaflödesperioden då 

amorteringsutgifterna blir för stora tillsammans med renoveringskostnaderna. Amorteringen sker 

istället i samband med avvecklingen av fastigheten, och då på hela lånebeloppet. 

Drift och underhåll, ökning: Ökningen för drift och underhåll ligger i linje med inflationen. 



50 
 

Vakanser: På grund av den höga efterfrågan på bostäder tillsammans med den höga inflyttningen 

som sker till Stockholm antas en vakansnivå runt 1 % och motsvaras av in- och utflyttning. Under 

renoveringsperioden kommer två lägenheter per år stå vakanta på grund av att hyresgästerna ska 

ha möjlighet att bo kvar i samma fastighet när deras lägenhet renoveras. Vakanser under 

renoveringsperioden uppgår då till 4,3 %.  

 

  
Innan 
renovering 

Efter 
renovering 

Under 
renovering 

 Hyra 850 1100 0  

Vakanser 1,0 % 1,0 % 4,3 % 

 

Kassaflödeskalkyl	  för	  fastighetsinvesteringen	  

Kassaflödet från projektet kan ses i bilaga 3 (Rinkeby-Kista). Resultatet (NPV, Net Present 

Value) redovisade en förlust på 800 000 kronor, vilket betyder att projektet i Rinkeby-Kista inte 

är lönsamt att genomföra.  

Restvärdet på fastigheten har stor betydelse för resultatet i kassaflödesanalysen. För att 

säkerställa restvärdet undersöktes två alternativa uträkningar. I kassaflödesanalysen från bilaga 3 

redovisas ett restvärde som är beräknat med Gordons formel till cirka 51 750 000 kronor år 2019. 

Det andra alternativet som undersöktes var vilket försäljningspris fastigheten skulle förväntas 

erhållas om man räknade på en ökning med 1 % per år på köpeskillingen och kostnaden för 

renoveringarna istället för Gordons formel. Anledningen varför det senare alternativet 

undersöktes var på grund av att det var svårt att förutspå driftnettot med hög precision, vilket kan 

göra att Gordons formel visar ett oriktigt värde. Restvärdet på fastigheterna med värdeökning på 

köpeskillingen och renoveringarna gav en förväntad försäljning på 47 000 000 kronor. I detta fall 

gav båda metoderna ett liknande restvärde, men skillnaden kommer bli större i Skarpnäck.  

Tabell 15 – Antaganden inför 

investeringsanalysen i Rinkeby-Kista. 
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Tabell 16 – Känslighetsanalys i Rinkeby-

Kista. 

Känslighetsanalys	  

Det var svårt att bestämma exakta värden för kalkylräntan samt för drift och underhåll. Både 

dessa faktorer har stor påverkan på resultatet. För att visa hur stor skillnad dessa faktorer har 

jämförs NPV i kassaflödesanalysen i bilaga 3, vilket kan ses i tabell 16.   

 

 

 Drift & Underhåll 
Kalkylränta 500 kr/kvm 550 kr/kvm 600 kr/kvm 
4,25 % 19	  061	  556	   12	  038	  171	   5	  014	  787	  

5,25 % 4	  559	  061	   -‐811	  762	   -‐6	  182	  586	  

6,25 % -‐3	  734	  294	   -‐8	  082	  104	   -‐12	  429	  913	  

 

Resultatet pendlar mellan ett positivt NPV på 19 000 000 kronor till ett negativt på -12 400 000 

kronor. Detta betyder att osäkerhet på faktorerna speglar en stor risk. 
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Tabell 17 – Antaganden inför 

investeringsanalysen i Skarpnäck. 

Tabell 18 – Antaganden inför 

investeringsanalysen i Skarpnäck. 

 

5.4.2	  Skarpnäck	  

 

Antaganden	  

Antagandena är i stort sett likadana som de i Rinkeby- 

Kista. Största anledningen till det är att samma fiktiva 

fastighet har använts vilket medför att 

renoveringskostnader, fastighetsskatten, bostadsarea och 

liknande är oförändrade. De ”globala” faktorerna som 

inflation, räntekostnad, värdeökning och drift- och 

underhållskostnadsökning anses vara samma i hela 

Stockholmsområdet. Köpeskillingen är även densamma 

då initialhyran på fastigheten i Skarpnäcksområdet även 

den låg på 850 kronor per kvadratmeter och år enligt 

analysen i kapitel 6.2.  

Det som skiljer sig mellan Rinkeby- Kista och Skarpnäck är hyran efter renoveringen. I 

Skarpnäcksområdet anses att det är möjligt att höja hyran till 1 200 kronor per kvadratmeter och 

år till skillnad från Rinkeby- Kista området som höjs till 1 100 kronor per kvadratmeter och år.  

 

 

 

 

Kassaflödeskalkyl	  för	  fastighetsinvesteringen	  

Kassaflödet i Skarpnäck visar en vinst på 8 500 000 kronor (bilaga 3 Skarpnäck), vilket är ett 

mycket bättre resultat än det i Rinkeby- Kista. I och med att allt är likadant förutom 

  
Innan 
renovering 

Efter 
renovering 

Under 
renovering 

Hyra 850 1200 0  

Vakanser 1,0% 1,0% 4,3% 
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Tabell 19 – Känslighetsanalys i 

Skarpnäck. 

hyreshöjningen kan man se att en ökning på ytterligare 100 kronor per kvadratmeter och år ger ett 

ökat resultat på cirka 7 700 000 kronor med de givna faktorerna, vilket visar betydelsen för 

hyreshöjningen. 

Restvärdet som visas i fastighetsresultatet (bilaga 3, Skarpnäck) är beräknat med Gordons formel. 

På grund av att nettointäkten i framtiden blir mycket högre med den höjda hyran ger Gordons 

formel ett högre restvärde, i detta fall 62 300 000 kronor. Värdeökningen på köpeskillingen och 

renoveringen med 1 % förblir densamma på 47 000 000 kronor. Resultatet med 47 000 000 

kronor som restvärde ger ett NPV på 1 500 000 kr. Beroende på vilken metod som används för att 

räkna ut restvärdet erhålls en skillnad i resultatet på drygt 7 000 000 kronor.  

Känslighetsanalys	  

Som i Rinkeby- Kistas känslighetsanalys pendlar NPV mellan stora värden, vilket kan ses i tabell 

19. Kalkylränta samt drift och underhåll är faktorer som påverkar resultatet kraftigt och är svåra 

att bestämma. Risken med denna kalkyl är inte lika stor som den är i Rinkeby- Kista. Dock har vi 

använt oss av Gordons formel i denna känslighetsanalys, vilket ger ett högre resultat än 

värdeökningen av köpeskillingen och renoveringarna. Risken är att Gordons formel visar ett för 

högt eller lågt restvärde på grund av osäkerheten i den uppskattade driftnettoökningen och 

kalkylräntan. Dock antas den vara mer korrekt än det andra alternativet. 

 

 

Resultatet pendlar mellan ett positivt NPV på 31 400 000 kronor till ett negativt på -5 000 000 

kronor. Detta betyder att osäkerhet på faktorerna speglar en stor risk men kan också ge en stor 

lönsamhet. 

 Drift & Underhåll 
Kalkylränta 500 kr/kvm 550 kr/kvm 600 kr/kvm 
4,25 % 31	  402	  999	   24	  379	  614	   17	  356	  230	  

5,25 % 13	  847	  176	   8	  476	  353	   3	  105	  529	  

6,25 % 3	  667	  292	   -‐680	  518	   -‐5	  028	  327	  
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6.	  Prospekt:	  Property	  Development	  Fund	  I	  AB	  

6.1	  Affärsidé	  

Property Development Fund I AB, härefter kallad PDFI AB, vänder sig till både privatpersoner 

och institutionella investerare som vill sprida ut riskerna i sitt sparande. Fokus kommer att läggas 

på områden med miljonprogramskaraktär där det finns renoveringsbehov och där fondutgivaren, 

Property Development AB, härefter kallad PD AB, bedömer att det finns potential för 

värdeökning. 

6.2	  Ägarstruktur	  

Fonden kommer att förvaltas av Property Development AB och kommer att ha majoritet i fonden, 

se 6.5 för vidare information. 

6.3	  Fondens	  riskprofil	  

Profilen i PDFI AB är value-added vilket innebär att fonden riktar in sig på att investera i 

befintliga fastigheter och har som mål att utveckla dem och skapa mervärde.  

6.4	  Erbjudandet	  

I och med detta prospekt erbjuds investerare att köpa aktier i Property Development Fund I AB. 

Varje aktie kostar 50 000 kronor och berättigar till utdelning. Varje aktie ger en röst på 

årsstämmor. Vid tecknande av aktier blir tecknaren delägare i Property Development Fund I AB. 

Antal andelar som emitteras är 400 andelar. 

6.5	  Stamaktier	  

Stamaktier emitteras och samtliga andelar kommer att innehas av PD AB. Stamaktierna kommer 

spädas ut över 50 000 kronor och innehav innebär att majoritet föreligger på bolagsstämmor. 

Dessa är ej utdelningsberättigade. 
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6.6	  Avkastning	  och	  utdelning	  

Den totala målavkastningen på varje investering är 10 % per år och fonden avser att dela ut minst 

4 % per år till investerare. Avkastning utöver 4 % delas med PD AB om 20 %, där investeraren 

alltså får behålla 80 % av överavkastningen. 

6.7	  Avgifter	  till	  Property	  Development	  AB	  

Property Development AB kommer att ta ut en management fee och mäklarcourtage i samband 

med att PD AB förvaltar beståndet och tecknar upp poster åt investeraren. Specifikation följer. 

6.8	  Avveckling	  

Fonden har som mål att avvecklas efter sex år, med en avvikelse på plus/minus ett år eller när PD 

AB i samråd med ägarna i PDFI AB kommer överens om annat.  

6.9	  Risker	  för	  investerare	  

Kapitalinvesteringar ska alltid förknippas med risk i och med att fonden själv tar en risk i 

värdeskapande åtgärder. Riskerna för investerare bedöms vara låga. Stockholm är ett stabilt 

område med ständig utveckling och inflyttning. Efterfrågan på bostäder är mycket hög och 

vakansgraderna är låga. En faktor som ökar risken för investeraren är att hyreshöjningen, som 

kommer utav upprustningen av fastigheten, kan medföra att boende i området inte klarar av att 

möta hyreshöjningen och vakanser kan eventuellt uppstå. Främst belastas då PDFI driftnetto 

vilket i extremfallet kan medföra att fonden inte klarar av att betala utdelningarna. Detta scenario 

bedöms vara förknippat med låg sannolikhet. Egen analys bör göras före investering i PDFI AB 

då detta är PD AB:s egna bedömningar och analyser. 
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6.10	  Räkneexempel	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 20 – Investerarnas kassaflödeskalkyl för investeringen i Rinkeby- Kista. 

Tabell 21 – Redovisning av fondens in- och utbetalningar för investeringen i 

Rinkeby- Kista. 

Kista. 
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6.11	  Definitioner	  i	  kassaflödeskalkylen	  för	  delägare	  i	  PDFI	  AB	  

• Investeringsposten är det som delägaren har investerat. I kalkylen är alla siffror 

per post om 50 000. 

• Courtage betalas som en engångssumma och tas ut på det investerade beloppet. 

Courtaget är 1,25 % 

• Fastighetsresultatet är avräknat med en schabloniserad bolagsskatt för att ge 

närmare uppfattning om utdelningens uppskattade storlek. Skattetekniska åtgärder 

Tabell 22 – Investerarnas kassaflödeskalkyl för investeringen i Skarpnäck. 

Tabell 23 – Redovisning av fondens in- och utbetalningar för investeringen i 

Skarpnäck. 
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kan komma att påverka storleken samt övriga antaganden vad gäller utvecklingen 

av kassaflödena. 

• Transaktionskostnaden är schabloniserad till 3 % av köpeskillingen och skrivs av 

med 1 % per år. 

• Management fee betalas årligen på det investerade beloppet och är 0,40 % och 

räknas upp med inflationen varje år. 

• Avkastningen summeras ihop enligt beskrivning i kalkylen. Vid avkastning som 

understiger minimiutdelningen på 4 % av investeringsposten får PD AB ingen del 

av utdelningen. Vid avkastning som överstiger minimiutdelningen ges 20 % till 

PD AB och 80 % till investeraren. 

6.12	  Förklaring	  av	  redovisningen	  av	  in-	  och	  utbetalningar	  

Redovisningen av in- och utbetalningarna har syftet att redovisa hur fonden använder de medel 

som tas in i fonden efter emissionen. Initialt tas 20 000 000 kronor in efter emitteringen av 400 

andelar á 50 000 kronor. Direkt förvärvas en fastighet för 27 600 000 kronor. 9 660 000 av dem 

finansieras med fondens medel, det vill säga de 35 % som inte finansieras av banklån. År ett till 

och med fem kommer uttag ur fonden ske årligen för att säkerställa att minimiutdelningen på 4 % 

till investerarna uppnås. Detta redovisas i posten ”Utdelning till investerare” och avser täcka upp 

det negativa kassaflöde som utdelningen skapar. År ett till och med fyra sker utbetalningar i form 

av renoveringstillägg och ska täcka den del som inte finansieras med banklån vid renoveringen. 

År sex ska alla fonduttag betalas tillbaka och redovisas under posten ”Återbetalning fonduttag”. 

Det beloppet täcker dock inte det som har använts för att säkerställa positiva kassaflöden i 

samband med utdelning till investerarna, varför det utgående beloppet är mindre vid 

kalkylperiodens slut än vid början av den. 

6.13	  Sammanfattning	  av	  kalkylerna	  för	  delägarna	  i	  PDFI	  AB	  

Som investerare fås en årlig avkastning om 4,3 % per år och 9,1 % per år i Rinkeby- Kista 

respektive Skarpnäck. Ett projekt i Rinkeby- Kista kommer dock inte genomföras på grund av ett 

negativt NPV enligt investeringsanalysen. 
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6.14	  Sammanställning	  av	  kalkylerna	  för	  PD	  AB	  

I tabell 24 redovisas resultatet till PD AB för Rinkeby- Kista. Intäkterna till PD AB består utav 

management fee, vinstdelning samt courtage som är hämtat från investerarnas kalkyl (tabell 20). 

Resultatet från fonden har två fasta inkomster, management fee och courtage, som är konstanta 

oavsett vilket resultat projektet kommer att redovisa. Vinstdelningen är den enda rörliga intäkten 

och är beroende på resultatet från projektet.   

 

 

I tabell 25 visas PD AB resultat från projektet i Skarpnäck. På grund av att management fee och 

courtage är fasta intäkter innehar PD AB lika stora intäkter från dessa två poster oavsett om 

projektet ligger i Rinkeby- Kista eller i Skarpnäck. Dock är vinstdelningen år sex i PD AB 

Skarpnäck mycket högre i och med att Skarpnäck hade ett mycket högre försäljningsvärde på 

fastigheten som resulterade i en hög vinstdelning. 

   

 

Tabell 24 – Kassaflödesanalys, Rinkeby- Kista. 

Tabell 25 – Kassaflödesanalys, Skarpnäck. 
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7.	  Diskussion	  	  
Att renoveringen av miljonprogramsfastigheter är ett projekt med knappa marginaler var ett 

välkänt faktum redan innan uppsatsen påbörjades. Rejäla insatser skulle krävas i fastigheterna på 

grund av eftersatt underhåll samt omoderna byggnader. Som tidigare nämnts var det diskussion 

om vem som var ytterst ansvarig för kostnaderna. Vissa fastighetsägare ville inte ta tag i 

renoveringen ut i fall att regeringen skulle gå in med stödpaket och därmed skulle 

fastighetsägarna gå miste om bättre lönsamhet. 

Vi börjar med att gå igenom det teoretiska och motsvarande fakta. Enligt teorins alla regler ska en 

investering genomföras om NPV, net present value, är större än noll. I våra kalkyler så är den 

större än noll i Skarpnäcksområdet vilket innebär att en investering kommer att genomföras där. 

Projekt med lägre avkastningskrav skulle eventuellt kunna uppnå mer lönsamhet, men i och med 

att vi har preferenser som ska följas i vår uppsats är det inget alternativ.  

I en mer ingående analys så anser vi att direktägande fastighetsfonder som finansieringsalternativ 

har många fördelar. Det är ett utmärkt sätt att uppnå ett diversifierat sparande för investerare och 

innebär en låg risk och en avkastning som inte är under inflationsnivå. Detta borde i våra ögon 

vara attraktivt för gemene småsparare. För närvarande är det främst institutionella investerare och 

investerare med mer kapital än den genomsnittliga svensken som använder sig av denna typ av 

fastighetsfonder. Om man jämför exempelvis premieobligationer som ges ut av staten, som anses 

som ett bra sparande, skulle statligt ägda fastighetsfonder kunna vara ett sätt för staten att få in en 

del pengar till upprustningen av fastigheterna. I en struktur likt den som har presenterats i denna 

uppsats skulle staten kunna upprätta fastighetsbolag där privatpersoner kan bli delägare mot en 

hyfsad garanterad minimiavkastning samt eventuell överavkastning. Det som fattas för att 

finansieringen ska lösas skulle eventuellt staten kunna skjuta till med. Vi tror därför att 

fastighetsfonder som anpassas efter ett mindre sparande för privatpersoner skulle, med hjälp av 

en liten del från staten, visa sig kunna fungera som alternativ för finansieringen. Detta gäller 

framför allt i Rinkebyområdet och liknande områden där förutsättningarna för värdeökning inte 

är lika goda som exempelvis Skarpnäcksområdet. Vårt förslag är antingen att privata företag 

upprättar fonderna och sköter investerarrelationer och kapitalförvaltning men att staten kanske 

kan utfärda subventioner till dessa bolag som tar sig an problemen eller att, som tidigare nämnts, 
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statligt ägda fastighetsfonder upprättas. Problemet är givetvis att det kan bli en 

monopolliknandesituation där staten och dessa privata aktörer har klara fördelar mot den ”rena” 

privata sektorn.  

Angående miljonprogramsområden som investeringsprojekt är vi av den uppfattningen att 

investeringarna går att göra lönsamma beroende på vad det är för typ av utveckling av fastigheten 

som man tar sig an. Vi har i detta arbete valt att ha en strikt linje med renoveringar som vi anser 

bör göras för dessa miljonprogramsområden. Det innebär att vi inte har sparat in på något för att 

göra projekten lönsamma utan försöker hålla en realistisk syn på utveckling av fastigheterna samt 

en realistisk syn på fastighetsfondernas struktur och avkastningskrav. För att återknyta lite till just 

strukturen av fastighetsfonderna så nämndes olika riskprofiler i fonderna. I och med att vår 

fiktiva fastighetsfond bygger på värdeökning av fastigheten som primärt mål så är riskprofilen 

”value-added”. Varför riskprofilen inte är ”opportunistic” kommer sig av att risken i vår typ av 

investering fortfarande är förhållandevis låg i och med att det är bostadsfastigheter som är 

investeringslaget. Att riskprofilen inte är ”core” beror på att fastigheterna i fonden kräver en 

omfattande upprustning och inte är moderna eller i gott skick.  

Företaget som emitterar fastighetsfonden får stabila nettoinkomster över kalkylperioden. Den 

egentligen enda utgiften för företaget är i så fall personalkostnader som går till de anställda i 

företaget. För att få acceptabla resultat som företag behöver i vår mening storleken på våra fonder 

utökas alternativt fler fonder emitteras för att öka inkomsterna.  

Ägandeformen i direktägande fastighetsfonder är i Sverige mestadels i aktiebolagsform. 

Principen med ägandeformen är att det ska vara så ekonomiskt gynnsamt för investerarna med 

avseende på skattetekniska skäl. I Sverige så har aktieägare i onoterade bolag en vinstskatt på 25 

% vilket är en förhållandevis låg skattesats i Sverige. I USA där det främst upprättas i limited 

partnership structure (kommanditbolagsform) är skattesatsen förmodligen fördelaktigare i den 

formen.  

En investering i vår fastighetsfond med våra prognostiserade kassaflöden kan vara en bra affär 

vilket en årlig avkastning på 9,1 % i Skarpnäckområdet vittnar om. Vi har valt att ge ut en 

minimiutdelning på 4 % eftersom vi anser att det är grundkravet för att en investering i denna typ 

av fastighetsfonder ska vara motiverad. Minimiutdelning ska täcka det man normalt kan få på ett 
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bankkonto samt en riskjustering på 1-2%, annars anser vi själva att det inte är lönt att investera i 

och med att det föreligger en viss risk i projektet med miljonprogramsfastigheter. Även risker 

med försäljningsvärdet föreligger eftersom totalavkastningen, även ur investerarnas perspektiv, är 

starkt beroende av den. Att en investering i vår fastighetsfond, och i bostadsfastigheter i 

allmänhet, är ett sätt att diversifiera sparande belyser vi i teoridelen under avsnittet ”Risken med 

konjunkturkänslighet”. Korrelation med marknaden i övrigt är i princip obefintlig och är enligt 

oss ett helt rimligt scenario med tanke på att folk alltid behöver någonstans att bo. Som 

konsekvens av det skapas en mer eller mindre konstant årlig avkastning och därmed påverkas 

marknadsvärdet positivt om man antar en värdering med avseende på ett förväntat positivt 

framtida kassaflöde.  

Den fiktiva fonden, Property Development Fund AB, som har presenterats i arbetet och används 

för investeringen, är givetvis en förenkling av hur en fond arbetar i verkligheten. Fastighetsfonder 

upprättas som en aning mer komplexa finansiella instrument där avkastning och utdelning följer 

ett mer komplext mönster med tröskelvärden som jämförs med index och därefter bestäms en 

utdelning. Det är också vanligare med olika röststarka och utdelningsberättigade värdepapper 

eller andelar som ger olika rätt till olika mycket utdelning. Vi valde i detta arbete att förenkla 

fondmekanismen för att göra det så lättöverskådligt och konkret som möjligt för att även den 

dåligt insatta ska förstå hur andelsanskaffning och avkastning fungerar. Därmed inte sagt att vår 

struktur skulle vara oriktig på något sätt. I kalkylen antas det att det bara köps in fyra fastigheter 

till fonden direkt. I normalfallet samlas pengar in till en viss likviddag, varefter det köps ett antal 

fastigheter in med reservation för fler inköp. 

Den initiala hyran på fastigheterna i de olika områdena har bedömts till 850 kronor per 

kvadratmeter och år. Genom vår hyresanalys har vi visat att hyran skulle kunna höjas till 1 100 

kronor per kvadratmeter och år i Rinkeby- Kista och till 1 200 kronor per kvadratmeter och år i 

Skarpnäck efter en renovering. Resulterar av detta skulle ge en procentuell hyreshöjning på 29 % 

i Rinkeby- Kista och en höjning på 41 % i Skarpnäck. Det är en väldigt kraftig procentuell 

hyresökning i båda områdena och frågan är om det är rimligt att höja hyran så mycket. 

Hyresnivån på 1 100 respektive 1 200 kronor per kvadratmeter och år ser inte vi som en för hög 

hyra, utan en rimlig hyra i förorten som ligger i linje med andra renoverade fastigheter. Den 

kraftiga procentuella hyreshöjningen beror på den låga initiala hyran på 850 kronor per 
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kvadratmeter och år. Problemet som uppstår när man renoverar allt på en gång och inte gör 

renoveringar successivt med jämna mellanrum är att hyran ökar kraftigt, vilket händer i vårt 

räkneexempel. Det är antagligen mer humant att förbereda hyresgästerna genom, till exempel, en 

tioårig plan där små renoveringar kommer att göras och hyran ökar successivt efter det tills de når 

1 100 respektive 1 200 kronor per kvadratmeter och år. Problemet som uppstår med direktägande 

fastighetsfonder med en sexårig kalkylperiod är att renoveringen måste ske på några få år för att 

projektet ska bli lönsamt samt för att kunna attrahera investerare och betala ut en bra avkastning. 

Detta beror på att projektet behöver få in de högre hyrorna snabbt, vilket bara kan ske efter 

renoveringen, för att hålla projektet lönsamt. Man kan diskutera huruvida en kalkylperiod på tio 

år skulle vara attraktiv, men ur våra personliga synvinklar och åsikter är det inte lika attraktivt att 

låsa fast en investering med den tidshorisonten.  

Huruvida hyresgästerna kommer att klara av hyreshöjningarna är svårt att svara på. Genom att 

undersöka vad som är den ungefärliga medelinkomsten i området och ställa det i en budgetkalkyl 

för olika hushåll kunde vi få en fingervisning hur bra de olika typerna av hushåll skulle klara 

hyreshöjningen.  

Resultatet från budgetkalkylerna i Rinkeby- Kista området visade att hushåll med två vuxna hade 

ett överskott på 7 787 kronor varje månad efter hyreshöjningarna och att två vuxna med två barn 

hade ett överskott på 3 907 kronor varje månad efter hyreshöjningarna. Dessa hushåll bör inte få 

bekymmer. Det höga överskottet varje månad ger även utrymme för lägre inkomst eller en 

exklusivare livsstil. Hushållet med en ensamstående hamnade dock på ett underskott på 224 

kronor per månad. Vad man bör ha i åtanke med budgetkalkylen är att inkomsten för varje person 

är genomsnittet. Därför går det att argumentera för att en ensamstående som bor i en lägenhet på 

75 kvadratmeter bör ligga på en högre inkomstnivå. Samtidigt förstår vi att en ensamstående med 

barn som ligger på gränsen i dagsläget får det väldigt tufft med hyresökningen och kanske till och 

med inte har råd att bo kvar i lägenheten. För en ensamstående är det lättare att argumentera att 

personen borde bo i en mindre lägenhet om hyran är för hög. Dock blir det svårare med 

ensamstående som har barn och behöver extra utrymme. Hyresgästerna i Skarpnäck hade en 

högre inkomst i jämförelse till Rinkeby- Kista, men samtidigt en hyreshöjning på 41 %. Trots den 

kraftiga höjningen klarade hyresgästerna budgetkalkylen, vilket betyder att rent ekonomiskt är 

den höjning möjlig i Skarpnäck. 
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Oavsett hur mycket man höjer hyran är det svårt att undvika att några hyresgäster måste flytta på 

grund av att de inte har råd att bo kvar. Det finns alltid de som ligger på gränsen. Vad man får 

sträva efter är att göra en hyresökning som majoriteten klarar av. 

I vår bedömning är hyresökningen som vi har gjort en rimlig ökning. Vi argumenterar för att de 

som bor i 75 kvadratmeters lägenheter har i regel två vuxna med medelinkomst samt vi vill tro att 

de ensamstående som bor i dessa lägenheter har en högre inkomst än medelinkomst då de har valt 

att bo i en stor lägenhet.  

I investeringskalkylen spelar restvärdet en stor roll angående utgången av projektet. Två 

alternativ var analyserade för att ta fram restvärdet. Det ena alternativet var Gordons formel och 

är baserat på det förväntade driftnettot året efter försäljning dividerat med skillnaden mellan 

kalkylräntan och en förväntat årlig tillväxt. Osäkerheten med Gordons formel är att en procents 

skillnad på kalkylräntan eller tillväxten kan bidra till en väsentlig skillnad på restvärdets storlek 

vilket även gäller för driftnettot. Det andra alternativet var att restvärdet skulle vara 

köpeskillingen plus renoveringskostnaderna där investeringarna sedan ökade med inflationen 

varje år. Skillnaden mellan dessa alternativ var att alternativ två var ett beräkningssätt som gav få 

antaganden och en mer säkerhet i beräkningarna medan alternativ ett kunde variera kraftigt 

beroende på vad som antogs. Dock tror vi att Gordons formel är det bästa alternativet på grund av 

att driftnettot är den största faktorn till vad värdet på en fastighet och inte hur mycket pengar som 

har investerats 

Som konsekvens av att Gordons formel användes för att beräkna restvärdet visade 

känslighetsanalysen att utgången av projektet kan variera stort beroende på vilka antaganden som 

gjorts. Fokus blev på kalkylräntan och drift- och underhållskostnaden som varierande parametrar 

och anledningen till det var för att drift- och underhållskostnaden var ett svårt värde att uppskatta 

eftersom det kan variera beroende på fastighetens skick. Med andra ord finns det en risk att 

fastighetens restvärde är övervärderat, vilket skulle ge ett mycket sämre NPV i fastighetens 

kassaflöde samt generera en mindre avkastning till investerarna.  

Renoveringen av fastigheten går att diskutera om det är den mest effektiva för att skapa ett så 

lönsamt projekt som möjligt. Det skulle gå att försöka göra en plan och jämföra andra fastigheter 

för att få fram vilka renoveringar som behöver göras för att nå en hög hyreshöjning till en låg 
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renoveringskostnad. Renoveringsplanen som har gjorts i detta arbete är inte utformad för att 

optimera hyra kontra renoveringskostnad, utan bara för att modernisera fastigheterna. Om 

investeringen skulle bli svår att få ihop skulle detta dock vara ett alternativ att undersöka 

närmare.  
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8.	  Slutsats	  
Det som har presenterats i denna uppsats är att direktägande fastighetsfonder kan fungera som en 

del av finansieringen av miljonprogramsområdena och detta bör fortfarande vara ståndpunkten 

för denna typ av finansiering. Vi har visat att det går att göra lönsamma investeringar i 

miljonprogramsområden, där en fastighet köps till marknadsvärde och en gedigen renovering och 

utveckling görs. Det som i vår mening påverkar investeringsprocesserna är nog de etiska 

aspekterna, exempelvis som att en ensamstående förälder med två barn inte har råd att bo kvar. 

Att genomföra en sådan investering och stå bakom de sociala följderna är förmodligen något som 

bromsar bostadsbolagen, vilket vi tycker visar på en etik och ansvarsfullhet på marknaden. 

Kalkylerna har baserats på fastigheter som har placerats i Rinkeby- Kista och i Skarpnäck. Varför 

existerande fastigheter som ligger i dessa två områden inte har undersökts i detta arbete beror på 

svåråtkomlig information från fastighetsägarna. Kalkylerna hade blivit än mer verklighetstrogna 

om de var baserade på verkliga fastigheter i områdena, vilket kan ses som en möjlig förbättring i 

denna uppsats.  

Att kommunala bostadsbolag inte säljer av delar av sitt bestånd till privata aktörer för att lösa 

finansieringen på så sätt, beror nog på för att de är måna om de boende och inte vill riskera att 

vissa kan behöva lämna sina hem på grund av kraftiga hyreshöjningar. För det kommer alltid 

finnas boende som inte kommer att ha råd med för kraftiga hyreshöjningar, vilket 

budgetkalkylerna har visat. 

Så en av de största utmaningarna som fastighetsbolag, regering och eventuella fastighetsfonder 

står inför är de boendes betalningsförmåga. Problemet är att det kanske inte går att modernisera 

fastigheterna i den utsträckning som krävs då de boende eventuellt inte har råd med den hyran 

som krävs för att finansiera det.  

Vi skulle även vilja lyfta problemet med kalkylperioden och om det går att undersöka hur en 

effektivare andrahandsmarknad kan skapas för andelar i direktägande fastighetsfonder. På så sätt 

skulle längre investeringsperioder möjliggöras samtidigt som det blir en attraktiv investering då 

man kan sälja sin andel likt vilket sparinstrument som helst. Problemet i dagens läge är att en 

extern investerares kapital måste bindas så länge fonden existerar, 
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Frågeställningen i denna uppsats, om det finns någon lönsamhet i att utveckla och förvalta 

miljonprogramsfastigheter, får anses positivt besvarad och härmed bevisad. 
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9.	  Bilagor	  
Bilaga 1 -Ortprismetoden, Datscha 
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Bilaga 2 – Visar inkomsterna för Rinkeby-Kista, Skarpnäck och Stockholm samt 
uträkningen för det genomsnittlig inkomst för områdena. Statistik från Stockholm 
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Bilaga 3 – Kassaflödesanalys för fastigheterna 

Rinkeby-Kista 
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Skarpnäck 
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Bilaga 4 

Intervjuformulär, Johan Grevelius, Svenska Bostadsfonden 

1. Vad är skillnaden mellan en direktägande fastighetsfond och ett företag som söker 

investerare till ett projekt? (Strukturen?) 

2. Hur hittar ni investerare till olika projekt? Marknadsföring eller nätverk? 

3. Ungefär hur mycket kostar en andel i ett projekt? Finns det något minimikrav på hur mycket 

investerare måste teckna upp sig på? 

4. Vad har ni för direktavkastningskrav när ni räknar på investeringar? Skiljer det sig från 

vanliga fastighetsföretag? (OCC) (avkastning på eget kapital) kalkylränta) 

5. Hur tjänar ni pengar?  

6. Belånar ni fonderna eller sker allt med eget kapital? Hur stor del belånas i så fall och vad är 

det för typ av lån? 

7. Hur lång är kalkylperioden? 

8. När ni säger ”genomsnittlig avkastning per år”, vad ingår då? 

9. Sysslar ni med någon form av utveckling av fastigheter för att öka värdet eller förvaltar ni 

bara och säljer mot ett förväntat ökat försäljningsvärde? 

10. Om ni utvecklar fastigheter, har ni då kontakt med hyresgästföreningen för att förhandla 

hyror och hur går det till? 

11. Vad är nackdelar med direktägande fastighetsfonder? 

12. Hur ser ägardirektiven ut för svenska bostadsfonden? 

13. Vilka risker finns det? Hur stora är de? 

14. Varför belånar ni inte mer? 



74 
 

10.	  Källförteckning	  

Internetsidor	  
Bolagsverket a (u.å.). Kommanditbolag. [www] Hämtat 2013-02-13 från 
http://www.bolagsverket.se/ff/foretagsformer/kommanditbolag 

Bolagsverket b (u.å.). Bolagsmän - kommanditbolag. [www] Hämtat 2013-02-13 från 

http://www.bolagsverket.se/ff/foretagsformer/kommanditbolag/starta/bolag 

Byggvärlden, (2012). [www] Hämtat 2013-05-16 från 
http://www.byggvarlden.se/nyheter/byggprojekt-naringsliv/miljonprogrammet-fastighetsagarnas-
problem 

Cars, Göran. (2012), Vad är hållbar stadsutveckling? Seminarium inspelat 2012-11-22 Hämtat 
2013-01-20 från http://www.svt.se/nyheter/svtforum/upprustningen-av-miljonprogrammet-1 

Datscha. (2013), [www] Hämtat 2013-04-20 från http://www.datscha.com 

Ekonomifakta. (2013), [www] Hämtat 2013-05-15 från 
http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Skatter/Skatt-pa-fastigheter-och-
formogenhet/Fastighetsskatt/ 

Hållbar upprustning av miljonprogrammet. (2012), Seminarium inspelat 2012-11-22 Hämtat 
2013-01-20 från http://www.svt.se/nyheter/svtforum/upprustningen-av-miljonprogrammet-1 

Konsumentverket, (u.å). [www] Hämtat 2013-04-10 från http://www.konsumentverket.se/vara-
omraden/privatekonomi/budget/budgetkalkylen/ 

Kääntä, Pekka (2012). Renovering av miljonprogrammet – ett gyllene läge. Seminarium 
inspelat 2012-11-22 Hämtat 2013-01-20 från http://www.svt.se/nyheter/svtforum/upprustningen-
av-miljonprogrammet-1 

Nationalencyklopedin, (u.å). [www] Hämtat 2013-01-25 från 
http://www.ne.se/miljonprogrammet 

REPAB FAKTA, (2012). [www] Hämtat 2013-03-20 från 
http://www.incit.se/sv/REPAB_Faktabocker/ 

Riksbanken, (2013). [www] Hämtat 2013-04-15 från http://www.riksbank.se/sv/Press-och-
publicerat/Press-och-debatt/Pressmeddelanden/2013/Reporantan-oforandrad-pa-10-procent/ 

SCB, (2012). [www] Hämtat 2013-02-16 från www.scb.se 

Statistik om Stockholm, (u.å). [www] Hämtat 2013-04-02 från 
http://www.statistikomstockholm.se/ 

SVD, (2013) Upprustning kan ge Miljonvinster, SVD, Hämtat den 31-01-2013 från 
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/upprustning-kan-ge-



75 
 

miljonvinster_7874960.svd?utm_source=sharing&utm_medium=email&utm_campaign=201301
31 

Svenska Bostadsfonden, (u.å.). Om Svenska Bostadsfonden. [www] Hämtat 2013-02-18 från 
http://www.svenskabostadsfonden.se/se/om-oss 

Sveriges Radio, (2013). [www] Hämtat 2013-05-16 från 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=5498984. 

Vasakronan, (u.å). [www] Hämtat 2013-02-13 från 
http://vasakronan.se/pressmeddelande/dombron-saljs-till-fjarde-ap-fonden 

Yilmaz, Kerimo (2012). [www] Hämtat 20103-05-14 från http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=H01060&doctype=ip 

 

Intervjuer	  
Grevelius, Johan. (2013) Svenska Bostadsfonden AB, Kapitalmarknadschef, Stockholm, 
telefonintervju 2013- 02-06 kl. 13.30-14.00. 

Ritningar	  
Ritningar Norrbacka, 2010. Fastighet ligger i Märsta, Stockholm. Utgiven av Sigrid Katzler, 
Bygg- och fastighetsekonomi, KTH. 

Tidsskrifter	  och	  böcker	  
Ahlgren, Max och Segerborg, Gustaf (2010). Landic Property Group En fallstudie, KTH, 
Stockholm Examensarbete nr: 20 

Berk, Jonathan & DeMarzo, Peter. (2011), Corporate Finance. Boston: Pearson Education 

Boverket. (2003), Bättre koll på underhåll, Lenanders Grafiska AB, Kalmar 

Financing energy efficient renovation of social housing (2012), Cities Action for Sustainable 
Housing, European URBACT II.   

Fraser-Sampson, Guy (2011). Real Estate, Alternative Assets: Investements for a Post-Crisis 
World, John Wiley & Sons, Ltd. West Sussex, United Kingdom.  

Hyresgästföreningen (2012). Vad är rätt hyra i Stockholm? En rapport från hyresgästföreningen 
region Stockholm, Stockholm 

IPD Svenskt Fastighetsindex, (2012). Resultat för året fram till 31 december 2012, IPD 

Jönsson, Fredrik (2005). What has enabled Acta’s and Keops’s large volumes of residential 
property acquisitions? - A study about differences in required rate of return and net operating 
income growth expectations,  KTH, Stockholm  Examensarbete nr: 317 

Larkin, Daniel E., Babin, Mara L & Rose, Christopher A (2003). Structuring Real Estate 
Private Equity Funds, Briefings in Real Estate Finance Henry Stewart Publications.  



76 
 

Lynn, David J & Wang, Tim (2009). Entering the US market: Choosing a strategy, Guide to US 
Real Estate Investing, Association of Foreign Investors in Real Estate, Washington.  

Svenska Bostäder (2012). Årsredovisning 2012 

 


