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Abstract 
 

Every choice between owning and leasing corporate real estate is unique. Therefore 

every single case needs to be analyzed very thoroughly. The analysis can be in the 

form of a cash flow analysis and must be done on both cases: to own and to lease. 

Factors other than the purely financial ones must also be considered. The way the 

lease contract is written is very central to the choice between owning and leasing. 

Almost everything can be regulated in the lease contract.  

 

Another factor that has great impact on the decision between owning and leasing is 

the way one looks on risk vs. return. The result of the cash flow analysis is very 

dependent on the risk, so it’s obvious that the discount rate has an important role in 

the decision making. 

 

It is the author’s strong belief that the trend is to lease more and own less. This is 

applicable for private enterprises. Regarding Swedish municipalities it seems to be the 

other way around. The majority of the municipalities don’t have any plans on selling 

their real estate. 

 

The difference between owning and leasing can be very vague because lease contracts 

can be written in so many different ways. Therefore there is almost never a clear 

answer which is best, owning or leasing. My ambition with this text has never been to 

find a right or wrong, but to analyze the different aspects of leasing and owning real 

estate.   
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Sammanfattning 
 

Varje enskilt fall måste noggrant gås igenom för att kunna dra någon slutsats om 

huruvida det är bäst att äga eller hyra ett fastighetsbestånd. Man måste räkna, med 

hjälp av t.ex. en kassaflödesanalys, på de båda fallen. Andra faktorer än de direkt 

ekonomiska från teorin måste även tas hänsyn till. Valet mellan hyra och äga beror till 

stor del av formuleringen av ett eventuellt hyreskontrakt. I kontraktet går nästan allt 

att reglera. Hur man ser på och utvärderar risk kontra avkastning är en faktor som 

även den till stor del påverkar valet mellan äga och hyra. Risken påverkar 

diskonteringsräntan som ligger till grund för den kassaflödesanalys som måste göras 

för att utvärdera de olika investeringsalternativen. 

 

Trenden, inom den privata sektorn, går mot att hyra mer. Bland kommuner är denna 

trend inte alls tydlig. Tvärtom så verkar de flesta kommuner inte ha planer på att sälja 

ut sitt fastighetsbestånd. 

 

Eftersom ett kontrakt kan vara utformat sådant att det knappt går att tala om att äga 

eller hyra, utan något mellanting, så finns det sällan något entydigt svar på vad som är 

bäst av att äga eller hyra. Det var aldrig min ambition att hitta något rätt och fel på det 

stora hela. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 

En av de viktigaste frågorna inom fastighetsekonomi är just huruvida det är bäst att 

äga eller att hyra sina fastigheter. Detta ser man inte minst i den ständigt pågående 

debatten runt denna fråga. En anledning till att denna fråga är viktig är på grund av de 

stora finansiella följder som detta val kan ha. Även ej direkt ekonomiska aspekter kan 

inverka på valet mellan äga och hyra.  

 

1.2 Syfte och avgränsningar 
 

Syftet med denna uppsats är att utreda för- och nackdelar med att hyra respektive äga 

fastigheter. Ett försök har gjorts att jämföra teori, i form av en litteraturstudie, mot 

praktik, i form av en enkät. Många av de faktorer som påverkar valet mellan hyra och 

äga är situationsberoende. Olika företag tar olika beslut i denna fråga hela tiden. Det 

har aldrig varit tanken, i denna uppsats, att komma fram till något rätt eller fel. Istället 

har syftet varit att jämföra olika aspekter i frågan.  

 

Enkäten som gjordes begränsades till Sveriges kommuner. I teori- och analysdelen 

diskuteras frågan rent allmänt, dvs. den gäller både privata och kommunala aktörer 

där annat inte anges. 

 

1.3 Disposition 
 

Denna uppsats består av fyra huvuddelar: teori, resultat, analys och avslutning. Delar 

av analysdelen är inkluderad i resultatdelen under rubriken egna kommentarer. Varje 

påstående i enkäten får på detta sätt en egen analys. Detta blir tydligare än att ha bara 

en separat analysdel. 
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2 Metod 
 

2.1 Litteraturstudie 
 

Det inledande arbetet bestod av en omfattande litteraturstudie av främst amerikanska 

och engelska studier inom området äga kontra hyra fastigheter. Även en del svenska 

studier har gåtts igenom, även om dessa har varit begränsande på grund av att få 

studier har gjorts i Sverige. Litteraturen har främst hittats i vetenskapliga tidsskrifter 

inom fastighetsekonomi. Dessa har hittats med hjälp av olika databaser som erbjuds 

av KTH-biblioteket. En del traditionell litteratur, i form av läroböcker, har också gåtts 

igenom även om det finns ganska få läroböcker som tar upp detta ämne. 

  

2.2 Enkät 
 

För att få möjlighet att jämföra teori med praktik gjordes en enkät angående hyra 

kontra äga verksamhetslokaler. Enkäten skickades till kommunala fastighetschefer i 

150 svenska kommuner, varav svar anhölls av 50 stycken, dvs. en tredjedel. Detta får 

anses vara en bra svarsfrekvens. Adresser till de olika fastighetscheferna erhölls från 

Sveriges kommuner och landsting. Enkäten bestod av sexton påståenden som 

fastighetscheferna fick ta ställning till. Kommentarer i form av fritext fick även göras 

vid varje påstående. En påminnelse att slutföra enkäten skickades ut efter en vecka. 

Denna uppsats bygger på att jämföra praktik, i form av enkäten, och teori i form av 

litteraturstudien.  
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3. Teori 
 

3.1 Inledning 
 

Denna uppsats handlar om verksamhetslokaler till skillnad från lokaler som innehas i 

form av en investering, investeringsfastigheter. Verksamhetslokaler betyder vad det 

låter som, nämligen lokaler som används för att verksamheten ska kunna bedrivas. 

Det kan t.ex. vara en fabrik, ett lager eller ett kontor. 

 

Utgångsläget är att hyra ut lokaler är problematiskt. Enligt teorin kommer en 

hyresgäst att överutnyttja en hyrd lokal för att få ut så mycket som möjligt av den. Det 

är ju ändå fastighetsägaren som får ta smällen. En naturlig reaktion på detta är att ta ut 

högre hyror. Detta kallas principal-agent-problemet inom ekonomi (Benjamin et al. 

1998). Dock så finns det flera faktorer som gör att det kan löna sig att hyra lokaler 

trots detta problem. Många av faktorerna nedan är sådana faktorer. Det handlar mest 

om faktorerna skatt, tillgång till kapital, transaktionskostnader (del i andra faktorer), 

risk och stordriftsfördelar inom förvaltning.  Det handlar även om att en professionell 

fastighetsägare ofta har mer information om fastigheten och fastighetsmarknaden. 

Detta kan leda till lägre transaktionskostnader för denna fastighetsägare. När olika 

parter besitter olika information talar man om assymmetrisk information (Benjamin et 

al. 1998).  

 

3.2 Faktorer som påverkar valet mellan hyra och äga 
 

Nedan följer en lista med faktorer som påverkar valet mellan hyra och äga 

verksamhetslokaler enligt litteraturen. I nästa avsnitt gås de igenom tillsammans med 

övrig teori. 

 

1. Behov av yta. 

2. Hur lång tid man avser utnyttja fastigheten 

3. Risk 

4. Kunskap inom förvaltning 

5. Drift- och underhållskostnader 

6. Skattetekniska skäl 

7. Tillgång till kapital 

8. Kontroll 

9. Redovisningstekniska skäl 

10. Okänt värde på fastigheten ”Hidden value” 

11. Flexibilitet. 1) Lämna fastigheten 2) Ändra fastigheten 

12. Diversifiering eller satsa på kärnverksamheten 

13. Långsiktig ägare 

14. Utformning av kontrakt 

15. Management 

16. Tydligare kostnader vid hyra 
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3.3 Teori om valet mellan äga och hyra fastigheter 
 

1. Behov av yta. 

Om ytan som en verksamhet önskar bruka är mycket mindre än den yta som är den 

optimala ytan för en viss fastighet, så kan hyra vara att föredra. Ska man hyra en liten 

lokal så är hyra också att föredra. Vid små fastighetsköp äts mycket upp av de höga 

transaktionskostnaderna. Det blir helt enkelt inte värt att köpa. Jämför med faktor 2 

nedan. Golan (1998) menar att denna gräns går vid cirka 2000 kvm. 

 

2. Hur lång tid man avser utnyttja fastigheten 

Om tiden som man planerar att utnyttja en fastighet är kort, kan hyra vara att föredra 

framför att äga (Golan 1998). Man slipper problem och transaktionskostnader 

associerade med att sälja fastigheten. Detta har att göra med att en professionell 

förvaltare ofta kan hitta en köpare lättare. En professionell förvaltare kan också lättare 

hitta alternativa sätt att utnyttja fastigheten på. 

 

3. Risk 

Det finns två sorters risker. Dels tekniska risker och dels ekonomiska risker (Brunes 

och Lind 2007). De tekniska riskerna kan bäras av antingen fastighetsägaren eller av 

hyresgästen, detta regleras i kontraktet. Ekonomiska risker, eller marknadsrisker, 

består av två risker: 1) Risken på hyresmarknaden, dvs. risken att hyran höjs. 2) 

Risken på fastighetsmarknaden, dvs. risken att en fastighet tappar i värde. 

Ibland kan vissa aktörer hantera risken att en fastighet tappar i värde bättre än andra. 

Dessa aktörer kanske har en väl diversifierad fastighetsportfölj eller bedömer risken 

annorlunda. Olika aktörer bedömer risker olika. Den risk som anses vara värst är en 

nyckelfråga som man måste ställa sig i valet mellan hyra och äga. 

 

4. Kunskap inom förvaltning 

En professionell förvaltare kan ibland förvalta en fastighet bättre än en aktör utanför 

fastighetsbranschen. Detta leder till mindre kostnader som kan tala för att hyra är ett 

lönsammare alternativ. Har man ett litet fastighetsbestånd kan man gå miste om 

stordriftsfördelar som en professionell förvaltare kan ha (Louko 2004). Förvaltning 

går dock att köpa från någon extern aktör. 

 

5. Principal/agent-problem  

En hyresgäst som inte betalar direkt för drift och underhåll kan tendera att 

överutnyttja fastigheten. Detta kan leda till högre drift- och underhållskostnader än 

om hyresgästen istället ägde fastigheten eller på något annat sätt fick känna av att ökat 

slitage ledde till en ökad kostnad. Om drift- och underhållskostnader är kopplade till 

slitage kan man komma runt detta problem. I praktiken kan dock en sådan koppling 

vara svår att göra och få in i ett kontrakt. 

 

6. Skattetekniska skäl 

Området skatt ligger utanför ramen för denna uppsats. Man kan dock konstatera att 

vid hyra kan man göra avdrag mot vinsten och på så sett minska skatten. Vid ett 

ägande kan man göra avdrag för avskrivningar. Olika länder har olika 

skattelagstiftning och avskrivningsregler som dessutom ändras med tiden. Man får 

därför räkna på skatten givet de regler som existerar vid det givna tillfället. 
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7. Tillgång till kapital 

Olika aktörer kan få olika räntevillkor. Ett stort företag kan kanske få ett förmånligare 

lån än en liten fastighetsägare (Barkman och Abraham 2011). Kommuner får bättre 

villkor än företag, de kan ofta låna till en bättre ränta. Det aktuella ränteläget gör dock 

att ränteskillnaderna blir marginella. Vissa företag som väljer att sälja sina fastigheter 

och sedan hyra, gör detta på grund av ekonomisk press, de behöver helt enkelt kapital. 

Företagen lär dock inte erkänna detta frivilligt, eftersom det skulle påverka företagets 

värde negativt. Louko (2004) menar att nästan 50 % av värdet av alla sale- and 

leasebackkontrakt under 1998-2003 har gjorts av företag som befann sig under stor 

ekonomisk press. 

 

8. Kontroll 

Ett företag som äger sina fastigheter har större möjlighet att få till förändringar av 

fastigheten. Vid ägande måste man inte blanda in fastighetsägaren och förhandla med 

denna. Ett företag kan bygga upp goodwill som är direkt kopplad till en viss fastighet. 

Det kan t.ex. handla om ett unikt läge eller om ett företags historia. Fastigheten har 

fått ett större värde för hyresgästen än för någon annan. Om denna fastighet hyrs, kan 

hyresvärden utnyttja detta genom att ta ut en högre hyra. Om fastigheten istället ägs så 

har man mer kontroll över denna goodwill. 

 

9. Redovisningstekniska skäl 

Precis som frågan om skatt så går inte denna uppsats djupare in på redovisningens 

område. Värt att nämna är dock att valet mellan att äga eller att hyra påverkar 

balansräkning och resultaträkning. Detta kan i sin tur påverka företagets värde. Inom 

redovisningen talar man om finansiella och operationella leasingavtal. Lite kort kan 

man säga att under ett finansiellt leasingavtal så behandlas kontraktet som en tillgång 

och en skuld. Vid ett operationellt leasingavtal så behandlas kontraktet i klassisk 

ordning, dvs. som en kostnad som belastar resultaträkningen. 

 

10. Okänt värde på fastigheten ”hidden value” 

Ett företag som äger fastigheter kan ibland värderas lägre än det skulle. Detta kan 

bero på att det kostar för mycket för en utomstående investerare att värdera 

fastigheterna. Detta gör att investerare ibland kräver en viss rabatt som kompensation. 

Om fastigheterna som nyttjas kan utnyttjas mycket bättre av någon annan/för någon 

annan kan detta leda till att investerare kräver en rabatt för även detta (Brueggeman 

och Fisher 1997). Man kan även göra en parallell till investmentbolag som ofta 

handlas med en substansrabatt på börsen. Investerare vill ta beslut om diversifiering 

själva, inte låta ett investmentbolag göra det åt dem. På samma sätt kan man resonera 

kring ett företag som äger fastigheter. Om investerarna verkligen vill satsa pengar på 

fastigheter så köper de aktier i fastighetsbolag eller köper fastigheter direkt. Med 

andra ord så vill de flesta investerarna satsa på ett företags kärnverksamhet. 

Ytterligare ett skäl till detta ”hidden value” kan vara att fastigheter inte är likvida 

tillgångar. En likvid tillgång är mer värd än en tillgång med dålig likviditet, allt annat 

lika. 

 

11. Flexibilitet. 1) Lämna fastigheten 2) Ändra fastigheten 

Flexibilitet beror på hur långa kontrakten är och hur kontraktet är utformat i övrigt. 

Vissa menar att äga leder till högre flexibilitet eftersom man kan sälja fastigheten när 

som helst (Lind och Lundström 2010). Ett hyreskontrakt är inte alltid lika lätt att 

bryta. Bryter man ett hyreskontrakt kan detta dessutom leda till höga straffavgifter. 
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Att man kan sälja fastigheten innebär dock inte alltid så stor flexibilitet som man kan 

tro. Att sälja fastigheten vid den tidpunkt som man vill lämna den, kan vara en dålig 

affär. Vid tidpunkten i fråga kanske fastighetspriserna inte är förmånliga. Dessutom 

kan potentiella köpare vara svåra att hitta vid tidpunkten.  

När det gäller ändringar av fastigheten tar fastighetsägaren själv beslut medan 

hyresgästen måste förhandla om detta. Förhandlingen kan dra ut på tiden och 

dessutom sluta i en hög kostnad om fastighetsägaren försöker tjäna pengar på 

förändringen.  

 

12. Diversifiering eller satsa på kärnverksamheten 

En del hävdar att man kan fokusera bättre på kärnverksamheten om man hyr och 

slipper vara fastighetsägare (Louko 2004) Detta argument faller dock på grund av att 

man alltid kan lägga ut såväl ekonomisk som teknisk förvaltning på entreprenad.  

 

13. Långsiktig ägare 

En långsiktig och seriös fastighetsägare är bättre än en kortsiktig ägare vid hyra. Nästa 

ägare kanske är dålig i någon form (Brunes och Lind 2007).  

 

14. Utformning av kontrakt 

Det förekommer sällan ren hyra eller rent ägande. Ofta är något mellanting aktuellt. 

Lagar, optioner och kontraktutformningen i övrigt avgör var man befinner sig på 

skalan mellan äga och hyra (Brunes och Lind 2007). Optioner i ett hyreskontrakt kan 

göra så att vissa negativa effekter med att hyra kontra äga försvinner (eller tvärtom). 

Denna punkt är en av de viktigaste för valet mellan äga och hyra. Nästan allt går 

nämligen att reglera i ett kontrakt. Skillnaden och för- och nackdelar med att äga/hyra 

kan suddas ut av kontraktet, beroende på dess utformning. 

  

15. Management 

Hur bra kan organisationen sköta sina fastigheter? Ju bättre man kan sköta dessa desto 

större fördel är det att äga. Värt att komma ihåg är dock att en okunnig fastighetsägare 

alltid kan hyra in denna kompetens. 

  

16. Tydligare kostnader vid hyra 

När man lämnar ytor vid hyra uppstår en tydlig kostnadsbesparing. Denna besparing 

är ofta inte alls lika tydlig vid intern vakans (Louko 2006). 
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4 Resultat och kommentarer 
 

Enkäten nedan skickades till 150 fastighets- eller ekonomichefer i landets kommuner. 

50 av dessa fullföljde enkäten. Nedan visas resultaten tillsammans med kommentarer 

från vissa som svarade enkäten. Under kommentarerna beskrivs vad som sägs i teorin 

samt en analys om det aktuella påståendet.  

 

 

1. Läget idag 

 

Id a g  hyr v i e n s tö rre  a nd e l a v  vå ra  lo ka le r ä n v i g jo rt tid ig a re .

2%
14%

64%

16%

4%

Stämmer, och det är en

relativt stor skillnad

Stämmer, men det är ingen

stor skillnad

Stämmer inte, vi hyr ungefär

lika stor andel som tidigare

Stämmer inte, vi hyr mindre

idag än tidigare.

Ingen uppfattning

 
 

Respondenternas kommentarer  

 

1. Vi hyr idag endast till kortsiktiga behov. 

2. Vi hyr ca 10 %. 
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2. Läget i framtiden 

 

Vi d iskute ra r fö r nä rva ra nd e  o m v i ska  hyra  me r lo ka le r is tä lle t fö r 

a tt ä g a .

6%

22%

50%

16%

6%

Stämmer helt, och vi funderar

på ganska stora förändringar

Stämmer helt, men det

handlar inte om några stora

förändringar

Stämmer inte, vi har inga

planer på att hyra mer

Stämmer inte, tvärtom

planerar vi för att äga mer

Ingen uppfattning

 
 

Respondenternas kommentarer 

 

1. För långsiktiga behov är eget ägande mest kostnadseffektivt. 

2. En lagom mix är bra, det medger en viss flexibilitet där efterfrågan är osäker eller 

kortsiktig medan man drar fördelarna av att äga där det finns långsiktiga behov. 

3. Andelen kommer sannolikt att vara ca 10 %. 

 

 

 

3. Flexibilitet I 

 

Att hyra  le d e r ti l l  hö g re  fle xib il ite t a ng å e nd e  mö jlig he te n a tt b y ta  

e lle r g ö ra  s ig  a v  me d  lo ka le n.

25%

61%

12%
2%

Instämmer helt

Instämmer till viss del

Instämmer inte alls

Ingen uppfattning
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Respondenternas kommentarer 

 

1. Gäller för de typer av lokaler där det finns en fungerande marknad. 

2. Då vi har speciella krav i de flesta fall får vi långa kontrakt. 

3. Vi har tyvärr haft en del verksamheter som lagts ner innan lokalhyresavtalet löpt ut. 

4. Som jag svarat ovan är det OK att hyra för kortsiktiga behov. 

5. Korta avtal ger flexibilitet medan långa avtal ger motsatsen. 

6. Helt beroende på kontraktstid fastighet går att sälja, svårare med långt 

hyreskontrakt. 

 

Egna kommentarer 

 

I teorin hävdas ofta att hyra leder till större flexibilitet i detta avseende. En del 

författare har dock hävdat att äga är mer flexibelt än att hyra, det går alltid att sälja en 

fastighet, dock går det alltid inte att säga upp ett hyreskontrakt.  

Vad man måste tänka på här är att det visserligen går att sälja när som helst, men till 

vilket pris? Om man vid en viss tidpunkt får ett dåligt pris, är det då att kalla flexibelt 

att man när som helst kan sälja? 

 

I figuren ovan ser vi att de flesta instämmer till viss del och att hela 25 % instämmer 

helt med att hyra leder till högre flexibilitet angående möjligheten att byta eller göra 

sig av med en lokal. Detta pekar mot att kommunerna föredrar att hyra när man bara 

tar hänsyn till flexibiliteten. Detta stämmer med teorin, givet fördelaktiga kontrakt. 

Som kommentarerna i punkt 5 och 6 ovan nämner så har denna fråga mest att göra 

med kontraktets utformning. Vilka klausuler finns i kontraktet? Hur lång är 

kontraktstiden? Om det finns klausuler i kontraktet som innebär höga kostnader om 

man lämnar fastigheten i förtid innebär ju detta mindre flexibilitet. Hyresgästen vill 

ogärna betala dessa straffavgifter och blir därmed bunden vid fastigheten så länge 

kontraktet gäller. Korta kontrakt innebär en högre flexibilitet än långa.  

 

Ett byte av lokal är en förhandlingsfråga med fastighetsägaren. Att byta lokal borde 

därför ur detta perspektiv vara mer flexibelt när man äger fastigheten, då slipper man 

ju förhandla med fastighetsägaren. Däremot uppstår ofta höga transaktionskostnader 

vid ett byte av lokal om man äger den. Det kostar att hitta ett nytt lämpligt objekt och 

att göra sig av med det gamla. Frågan här är om transaktionskostnaderna överstiger 

värdet av flytten. Om de gör det så är att äga inte fördelaktigt vid byte av lokal. 

Äger man fastigheten är flexibiliteten starkt kopplad till fastighetens likviditet, kan 

man inte sälja så finns ju ingen flexibilitet. 

 

Vad man inte får glömma här och i nästa punkt är att det handlar om lokaler som 

nyttjas av en kommun. En kommun äger specialfastigheter i högre utsträckning än 

privata fastighetsägare. Kanske utfallet är helt annorlunda för vanliga 

kontorsfastigheter. 
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4. Flexibilitet II 

 

Att hyra  le d e r ti l l  hö g re  fle xib il ite t a ng å e nd e  lo ka la re a n (mö jlig he t 

a tt minska /ö ka  d e n a re a  so m nyttja s).

17%

50%

29%

4%

Instämmer helt

Instämmer till viss del

Instämmer inte alls

Ingen uppfattning

 
 

Respondenternas kommentarer  

 

1. Det går inte att minska ytan utan att säga upp avtalet för avflyttning om man inte 

kommer överens i förväg. 

2. Blir ofta hög kostnad när avtal ska ändras. 

3. Se ovan. 

4. Oftast är det dock inte så i praktiken. 

5. Om vi ger oss den möjligheten i kontraktet stämmer det. 

6. Se svar på fråga 3. 

7. Återigen styr kontraktstiden. 

 

Egna kommentarer 

 

Mycket av det som sagts i fråga 3 gäller även här. Intressant att notera är att något 

färre instämmer med detta påstående jämfört med fråga 3. Som ovan handlar det 

förstås om kontraktsutformningen även här. Det blir en förhandlingsfråga med 

fastighetsägaren. En annan aspekt är att fastighetsägaren kanske inte äger mer 

fastigheter än vad idag hyrs ut. Då blir det svårt att öka arean. Vill man istället minska 

arean man hyr uppstår eventuellt vakans för fastighetsägaren, något han vill undvika 

och kommer att ta betalt för om han kan. 
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5. Tidsaspekten 

 

Om ma n v il l a nvä nd a  s ig  a v  lo ka le r und e r e n ko rta re  p e rio d  ä r 

hyra  a tt fö re d ra .

72%

22%

2% 4%

Instämmer helt

Instämmer till viss del

Instämmer inte alls

Ingen uppfattning

 
 

Respondenternas kommentarer 

 

1. Svårt att hyra under kortare tidsperioder. 

2. Försöker i möjligaste mån att pussla inom befintliga ytor. 

3. Om vi inte har något ledigt i eget bestånd är det mest kostnadseffektivt att hyra 

istället för att bygga. 

 

Egna kommentarer 

 

Här säger teorin på att påståendet ovan är korrekt. Ska man bara utnyttja en lokal 

under en kort tid så blir transaktionskostnaderna så pass höga i förhållande till 

tidsperioden att det sällan är värt att äga. Vid korta tidsperioder är det dessutom korta 

kontrakt som gäller, vilket ger en ökad flexibilitet. Golan (1998) skriver att med en 

kort tidsperiod menas 0-6 år. Inte förrän tidsperioden överstiger 10 år anser han att det 

kan bli en fördel att äga. Hela 72 % av respondenterna håller helt med om påståendet. 
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6. Risk I 

 

Ett v ik tig t a rg ume nt fö r a tt hyra  ä r a tt ma n s lip p e r riske r knutna  ti l l  

fa s tig he te ns vä rd e utve ck ling

8%

40%

42%

10%

Ett Instämmer helt

Instämmer till viss del

Instämmer inte alls

Ingen uppfattning

 
 

Respondenternas kommentarer  

 

1. Det man långsiktigt behöver för en viss verksamhet bör man äga annars får man 

betala för en risk som inte finns eller är låg. 

2. Kommunens lokalbehov är mycket långsiktiga och värdet konstitueras av framtida 

behov av lokaler. 

3. Slipper risker men missar möjligheter. 

4. Vid ett långsiktigt ägande är värdeutvecklingen mindre betydande. Utvecklingen är 

stabil i vår kommun. 

5. Som kommunal fastighetsägare är värdeutvecklingen på fastigheterna av sekundär 

betydelse. Då det föreligger risk för svag eller negativ värdeutveckling får man ju 

betala för den som hyresgäst. 

6. Har man långsiktigt behov av en lokal är väl värdeutvecklingen inget problem. 

Möjligen att man riskerar högre marknadshyror om fastigheten ökar i värde. 

 

Egna kommentarer 

 

Här är nyckelfrågan hur man värderar risk kontra avkastning. Både att äga och att 

hyra innebär ekonomiska risker. Vid ett ägande kan fastigheten både stiga och sjunka 

i värde. Vid hyra kan hyresnivån förändras när kontrakten går ut. Är ett företag eller 

kommun villig att ta den risk det innebär att äga? Vill man tjäna pengar på att värdet 

på ens fastighetsbestånd går upp, eller tror man att man kan tjäna bättre på att satsa 

pengar på något annat? Många företag som säljer sina fastigheter menar just att de vill 

satsa sitt kapital på kärnverksamheten och inte på något annat. Som nämns i 

kommentarerna ovan spelar en värdeförändring mindre roll när man avser att äga 

fastigheten på lång sikt. Det är ju inte förrän vinsten realiseras som den är helt säker 

samt kommer ägaren tillgodo. Har man en stor portfölj av fastigheter med bra 

spridning så innebär ytterligare en fastighet inte någon större risk. Risken diversifieras 
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ju större fastighetsportföljen är. Om kommunen eller företaget dessutom har tillgångar 

i t.ex. aktier och obligationer så diversifieras risken ytterligare. 

 

Argumentet i påstående 6 borde vara av större betydelse för fastighetsbolag som har 

som affärsidé att tjäna pengar på värdeförändringar av fastigheter. Om ett företag 

avser att nyttja lokalerna över en längre tidsperiod torde detta påstående vara mindre 

viktigt. 

 

Man måste komma ihåg att både äga och hyra innebär en viss risk. 

 

 

 

7. Risk II 

 

Ett v ik tig t a rg ume nt fö r a tt ä g a  ä r ma n få r me r fö rutsä g b a ra  

lå ng s ik tig a  ko stna d e r, t e x s lip p e r risk  fö r hö jning  a v  hyra n nä r 

ko ntra kt g å r ut.

45%

45%

8% 2%

Instämmer helt

Instämmer till viss del

Instämmer inte alls

Ingen uppfattning

 
 

Respondenternas kommentarer  

 

1. Har man behov av speciallokaler utan en fungerande marknad har man en dålig 

förhandlingsposition när avtalet går ut. 

2. Kontraktformuleringen avgörande. 

 

Egna kommentarer 

 

Om fastighetsmarknaden är välutvecklad och konkurrenskraftig i det aktuella området 

är denna risk mer knuten till det makroekonomiska läget än den speciella fastigheten 

som hyrs. Att hyran höjs kan t.ex. bero på en stigande inflation. Detta innebär dock 

inte automatiskt en nackdel för företaget som hyr. Företagets egna produkter som man 

säljer har antagligen också påverkats av inflation. Frågan här är vilka produkter som 

har påverkats mest av den allmänna inflationen.  
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8. Kunskap om fastighetsmarknaden 

 

Ha r ma n b ra  kunska p  o m fa stig he tsma rkna d e n ä r ä g a  a tt fö re d ra .

25%

51%

14%

10%

Instämmer helt

Instämmer till viss del

Instämmer inte alls

Ingen uppfattning

 
 

Respondenternas kommentarer  

 

1. En kommun anser jag inte vara en del av marknaden då vi har så specialanpassade 

lokaler att de inte är en betydande del av den. 

2. Det är inte kunskapen om hur marknaden ser ut, utan hur den ser ut som påverkar. 

3. Det är väl snarare vid hyra som man behöver en god kunskap om marknaden. 

 

Egna kommentarer 

 

I teorin stämmer ovan påstående. Ju bättre man kan fastighetsmarknaden desto lättare 

är det att betala rätt pris/få rätt pris för en fastighet. Dessutom är det lättare att hitta en 

köpare eller säljare vid köp resp. försäljning av en fastighet. Om man äger sin 

fastighet samtidigt som man har dålig kunskap om fastighetsmarknaden kan man 

alltid köpa denna kunskap. Man köper denna kunskap indirekt när man hyr. 

Fastighetsägaren tar betalt av hyresgästen för denna kunskap. Har man dock 

kunskapen själv är det onödigt att betala någon annan för den. I detta fall verkar det 

alltså bästa valet vara att äga. 
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9. Förvaltning I 

 

Ha r ma n b ra  kunska p  o m e ko no misk fa s tig he ts fö rva ltning  ä r ä g a  

a tt fö re d ra .

31%

55%

10%
4%

Instämmer helt

Instämmer till viss del

Instämmer inte alls

Ingen uppfattning

 
 

Respondenternas kommentarer  

 

1. Ja, för de långsiktiga behoven. 

2. Det går ju att köpa drift och skötsel av professionella förvaltare. 

 

Egna kommentarer 

 

Se påstående 10. 
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10. Förvaltning II 

 

Ha r ma n b ra  kunska p  o m te knisk  fa s tig he ts fö rva ltning  ä r ä g a  a tt 

fö re d ra .

33%

57%

8%
2%

Instämmer helt

Instämmer till viss del

Instämmer inte alls

Ingen uppfattning

 
 

Respondenternas kommentarer  

 

Se ovan, det är inget krav, allt går att köpa. 

 

Egna kommentarer 

 

Teorin pekar mot att ju bättre man kan sköta/känner till sin fastighet, desto större 

argument att äga den. Detta gäller både ekonomisk och teknisk förvaltning. Kan man 

sin sak lika bra som professionella förvaltare finns det få anledningar till att anlita 

dem, det blir bara en onödig kostnad. Vi ser i enkätsvaret att de flesta respondenterna 

håller med om detta påstående. Vad man dock inte får glömma är att all förvaltning 

går att köpa. Detta innebär att en fastighetsägare med dålig kunskap om förvaltning 

också kan dra fördelar av en professionell förvaltning. Påståendet ovan ska därför inte 

motsatstolkas, dvs. man ska inte dra slutsatsen att en dålig förvaltare alltid ska välja 

att hyra sina lokaler. 
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11. Skatt 

 

Ska tte mä ss ig t ä r d e t me r fö rd e la ktig t a tt hyra .

4% 4%

55%

37%
Instämmer helt

Instämmer till viss del

Instämmer inte alls

Ingen uppfattning

 
 

Respondenternas kommentarer  

 

1. Om kommunen äger en hel kontorsfastighet slipper man fastighetsskatt men inte 

om man hyr. 

2. Samtliga skattemässiga kostnader påförs oss på ett eller annat sätt vid inhyrningar 

också. 

3. Det beror på ägarens ekonomiska situation, en ekonomiskt stark ägare kan dra nytta 

av maximala avskrivningar och underhållsåtgärder. En svagare ägare kan dra nytta av 

att hyra då investeringen inte belastar balansräkningen. 

 

Egna kommentarer 

 

Teorin säger att vid hyra får man göra avdrag för hyra och vid ägande för 

avskrivningar.  

 

Hela 55 % av respondenterna instämmer inte alls här. Vad man inte får glömma är att 

ett skatteavdrag vid hyra sker vid samma tillfälle som själva kassaflödet. Vid ägande 

görs det negativa kassaflödet när man köper fastigheten medan skatteavdragen görs i 

framtiden. Man måste här alltså diskontera skatteavdragen vid ett ägande.   

Jag har inte undersökt den skattetekniska situationen i Sverige närmare. 

 



 

 

23 

 

12. Redovisning 

 

Re d o visning smä ssig t ä r hyra  a tt fö re d ra  (p å ve rka r re sulta t o ch 

b a la nsrä kning  p o s itiv t).

31%

40%

29%

Instämmer helt

Instämmer till viss del

Instämmer inte alls

Ingen uppfattning

 
 

Respondenternas kommentarer  

 

1. Vi tillämpar internhyra på sådant sätt att det i princip ska vara likställt 

2. Kan vara i korta kontrakt. Långa kontrakt redovisas som finansiell leasing och ger 

samma effekt som eget ägande. 

3. Se ovan. 

4. Det torde bli ungefär samma effekter på resultaträkningen. Möjligen om underhåll 

varierar mycket mellan åren men i ett relativt stort bestånd är det inte sannolikt. När 

man hyr finns inget i balansräkningen men vid ett långt avtal har man i praktiken en 

ansvarsförbindelse som borde redovisas. 

 

Egna kommentarer 

 

Tillämpar företaget inte marknadsmässiga internhyror, utan internhyror som är 

kopplade till byggnadens avskrivningar så kan det se bättre ut, i redovisningen, om 

man äger istället för hyr. Avskrivningarna är mycket lägre än marknadshyrorna. Detta 

leder till ett bättre resultat vid ägande än vid hyra. 
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13. Kapital 

 

Ha r ma n g o d  ti l lg å ng  ti l l  ka p ita l ä r ä g a  a tt fö re d ra .

37%

53%

2%
8%

Instämmer helt

Instämmer till viss del

Instämmer inte alls

Ingen uppfattning

 
 

Respondenternas kommentarer  

 

1. Oavsett om vi har ett eget resultat att investera eller måste låna så finns inga 

avkastningskrav vilket leder till att kapitaltjänstkostnaden blir lägre. 

2. Ja, såvida att man inte har ännu bättre projekt att investera i. 

3. Beror på placeringsalternativen 

 

Egna kommentarer 

 

I teorin kan det vara svårt för en kapitalsvag aktör att få bra kreditvillkor, dvs. bra 

ränta. En stor fastighetsägare skulle kunna få bättre ränta och därmed lägre kostnad 

för fastigheten. Detta skulle kunna leda till lägre hyror. I andra fall kanske en 

utomstående fastighetsägare kan få bättre räntevillkor och detta skulle peka mot att 

hyra skulle bli billigare än att äga.  Kommuner torde dock vara ganska kapitalstarka. 

Med tanke på dagens låga räntor så är skillnaderna i räntevillkor inte av någon större 

betydelse. 

Frågan är om äga alltid är att föredra vid god tillgång till kapital. Kanske ett företag 

eller kommun tycker att det finns bättre placeringsalternativ än fastigheter trots god 

tillgång till kapital. 
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14. Kontroll 

 

Ge no m a tt ä g a  ö ka r ko ntro lle n ö ve r fa s tig he te n.

84%

16%

Instämmer helt

Instämmer till viss del

Instämmer inte alls

Ingen uppfattning

 
 

Respondenternas kommentarer  

 

1. Om man har kompetens, annars kan det bli tvärtom. 

 

Egna kommentarer 

 

Teorin säger att detta stämmer. Äger man sin fastighet och vill göra förändringar i den 

behöver man inte blanda in någon annan part, som i fallet när man hyr. För vissa 

företag är en speciell fastighet mycket värdefull, det kan t.ex. handla om ett 

huvudkontor på en mycket fin adress. Äger man denna fastighet har man också 

kontroll över framtida kostnader på ett annat sätt än när man hyr. En hyresvärd vet 

kanske om att fastigheten är värd mycket för hyresgästen och utnyttjar detta faktum 

vid framtida hyresförhandlingar. 
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15. Tydliga kostnader 

 

Ge no m a tt hyra  b lir ko stna d e n fö r fa s tig he te n tyd lig a re .

19%

29%

52%

0%

Instämmer helt

Instämmer till viss del

Instämmer inte alls

Ingen uppfattning

 
 

Respondenternas kommentarer  

 

1. Ja till viss del. 

2. Ja, beroende på avtalets utformning och hur man avtalat om ansvar för oförusedda 

kostnader som kan uppstå, vattenskador, skadegörelse, ersättningslokaler mm. 

3. Även ägandet kan ge tydliga kostnader och i hyresfallet beror det på villkoren i 

avtalet 

4. Kan vara väldigt olika hur uppdelningen i hyresfakturan ser ut. 

5. Felaktig fråga, ja om man hyr hela fastigheten, OBS skillnad ,lokal-byggnad-

fastighet. 

 

Egna kommentarer 

 

Kostnaden kan bli otydlig när man äger. I teorin borde det vara enkelt att få lika bra 

överblick när man äger som när man hyr. I praktiken kan det dock bli svårare, vid 

hyra får man en räkning att betala, vid ägande blir det mer komplicerat och 

omständligt att räkna fram den exakta kostaden för fastigheten. Man måste ta hänsyn 

till fler faktorer då man äger. Några av dessa är interna vakanser, räntor, skatter, drift- 

och underhållskostnader. En knapp majoritet av respondenterna höll inte med om 

påståendet. Kanske är det så att respondenterna här har ovanligt bra koll över de 

fastigheter de nyttjar.  
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16. Kärnverksamhet 

 

Ma n ka n fo kuse ra  b ä ttre  p å  kä rnve rksa mhe te n o m ma n hyr.

4%

33%

51%

12%

Instämmer helt

Instämmer till viss del

Instämmer inte alls

Ingen uppfattning

 
 

Respondenternas kommentarer  

 

1. Kommunen kan ha en professionell fastighetsorganisation som ger övriga 

verksamheter möjlighet att helt fokusera på sin verksamhet. Detta är ett påstående 

som ofta används, ofta av personer som helt saknar kompetens inom de så kallade 

kärnverksamheterna. 

2. Med ett välfungerande internhyressystem kan verksamheten fokusera på sitt och 

överlåta lokalfrågan till lokalförsörjningsansvariga. 

3. Vi har en förvaltning som sköter fastigheten så övriga förvaltningar kan fokusera på 

kärnverksamheten. 

4. Det kan möjligen vara så, men man kan också vilka fastighetsanknutna tjänster som 

helst. 

5. Beror på organisationens storlek och om man har möjlighet att ha egen kompetens 

för förvaltning, drift och skötsel 

6. Det beror ifrån vems perspektiv man ser. För verksamheten tror jag inte det spelar 

stor roll. Ur kommunens perspektiv kanske kanske man se det på det annorlunda. 

 

Egna kommentarer 

 

Även detta påstående stämmer till viss del i teorin. Även företag som säljer sina 

fastigheter hävdar ofta detta. Man kan dock fråga sig om det inte går att förena 

kärnverksamhet med ägande. Det går alltid att ta hjälp av professionell förvaltning 

trots att man äger. De flesta respondenterna höll inte med om detta påstående. Vissa 

påpekar att man även binder kapital vid något som inte har med själva verksamheten 

att göra. Man menar att allt kapital ska satsas i kärnverksamheten. Det man dock inte 

får glömma är att många fastighetsköp är lånefinansierade. Dessa lån skulle annars 

inte kunna tas, eftersom fastigheten troligen är ställd som säkerhet.  
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5 Analys och diskussion 
 

5.1 Analys av enkät 
 

Den bild jag har fått av att läsa mycket inom ämnet är att trenden går mot att hyra mer 

än att äga. Världen förändras i en allt snabbare takt. Kanske anser företag då att korta 

flexibla hyreskontrakt är att föredra i denna snabbt föränderliga värld. Detta verkar 

dock inte stämma när det gäller kommuner, utan är antagligen en trend bland privata 

aktörer. Kommuner kanske har råd att vara mer långsiktiga. Skolor, sjukhus, 

brandstationer m.m. kommer ju att behövas i framtiden också. Antagligen kommer 

dessa verksamheter att även i framtiden drivas av kommuner. Man kan dock inte dra 

någon slutsats att detta skulle betyda att flexibilitet är av mindre betydelse för 

kommuner. Många av kommunerna som deltog i enkäten ansåg att det är mer flexibelt 

att hyra än att äga. 

 

Synen på risk är intressant. Som nämnts i teoridelen finns det två olika ekonomiska 

risker, dels att värdet på fastigheten man äger kan sjunka i värde och dels att hyran 

kan höjas. Kommunerna verkar vara mycket mer rädda för att hyran kan höjas än att 

fastigheten kan tappa i värde (påstående 6 och 7 angående risk i enkäten). Kanske är 

risken att hyra större än att fastigheten tappar i värde. Det kan också vara så att en 

hyresökning märks tydligare, förändringen av fastighetens värde känner man inte till 

förrän man säljer den. En hyreshöjning kan också komma mer plötsligt än en 

värdeminskning. Många kommuner avser bruka sina fastigheter över en lång period. 

Om man avser bruka sin fastighet under mycket lång tid torde risken att fastigheten 

tappar i värde spela mindre roll.  

 

När det gäller synen på tydliga kostnader går kommunernas synsätt isär med teorin 

(påstående 15 i enkäten), detsamma gäller frågan om att man kan koncentrera sig på 

kärnverksamheten bättre om man hyr sina verksamhetsfastigheter (påstående 16 i 

enkäten). I övrigt går svaren hand i hand med teorin. 

 

Tabellen på nästa sida är en sammanfattning av vissa av de faktorer som påverkar 

valet mellan äga och hyra. Där kan man se när det är fördelaktigare att hyra och när 

det är fördelaktigare att äga. 
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Faktor Hyra Äga Kommentar 

Behov av yta Liten Stor 
 

 

Tidsperiod Kort Lång 
 

 

Risk Hyresmarknad Fastighetsmarknad  
 

Kunskap inom förvaltning Låg Hög 
 

 

Drift- och underhållskostnader 
 

  Beroende på hur 
skicklig förvaltaren 

är 
Tillgång till kapital 
 
 

Liten Stor  

Kontroll 
 
 

Liten Stor  

Flexibilitet 
 

  Kontraktsberoende 

Diversifiering eller satsa på 
kärnverksamhet 
 

Kärnverksamhet Diversifiering  

Management 
 

Dåligt Bra  

Tydliga kostnader Tydliga Ej lika tydliga  

 

 

 

5.2 Diskussion 
 

Någon större ekonomisk skillnad mellan att hyra och äga kommer inte att kunna 

existera under en längre tid p.g.a. att marknadskrafter kommer att jämna ut eventuella 

skillnader. Blir hyra ett mycket mer attraktivt alternativ än att äga så kommer detta att 

leda till högre hyror, vilket i sin tur gör ägande mer attraktivt, se figuren nedan. Det 

motsatta förhållandet gäller givetvis också. Marknadskrafter kommer sträva efter att 

nå jämvikt. Inom mikroekonomi säger man att äga är ett substitut till att hyra och vice 

versa. Ju mindre den ekonomiska skillnaden är mellan äga och hyra desto större 

betydelse får de icke-ekonomiska faktorerna.  
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Figur Efterfrågan av äga och hyra verksamhetslokaler, beroende av hyresnivån. 

 

 
 

 

 

Skillnaden mellan äga och hyra är flytande, det finns inte någon tydlig gräns för vad 

som är vad. Allt kan regleras med hjälp av avtal. Några andra former än de rena 

formerna är sale- and leaseback, joint ventures, och synthetic leases (hyresgästen tar 

ansvar för all management samt står även risken för att fastigheten sjunker i värde). 

 

Avslutningsvis är bland det viktigaste att tänka på hur man ser på risk kontra 

avkastning och hur det eventuella hyreskontraktet är utformat. 
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6 Avslutning 
 

Varje enskilt fall måste noggrant gås igenom för att kunna dra någon slutsats om 

huruvida det är bäst att äga eller hyra fastighetsbeståndet. Man måste räkna, med hjälp 

av t.ex. en kassaflödesanalys, på de båda fallen. Andra faktorer än de direkt 

ekonomiska från teorin måste även tas hänsyn till. Valet mellan hyra och äga beror till 

stor del av formuleringen av ett eventuellt hyreskontrakt. I kontraktet går nästan allt 

att reglera. Hur man ser på och utvärderar risk kontra avkastning är en faktor som 

även den till stor del påverkar valet mellan äga och hyra. Risken påverkar 

diskonteringsräntan som ligger till grund för den kassaflödesanalys som måste göras 

för att utvärdera de olika investeringsalternativen. 

 

Trenden, inom den privata sektorn, går mot att hyra mer. Bland kommuner är denna 

trend inte alls tydlig. Tvärtom så verkar de flesta kommuner inte ha planer på att sälja 

ut sitt fastighetsbestånd. 

 

Eftersom ett kontrakt kan vara utformat sådant att det knappt går att tala om att äga 

eller hyra, utan något mellanting, så finns det sällan något entydigt svar på vad som är 

bäst av att äga eller hyra. Det var aldrig min ambition att hitta något rätt och fel på det 

stora hela. 

 

Det skulle vara intressant att göra en enkät som ovan men för privata företag och 

sedan jämföra resultaten med de som presenteras ovan. 
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Bilaga 1, Enkät 
 

Nedan följer påståenden fån enkäten med svarsalternativ. 

 

 

1. Idag hyr vi en större andel av våra lokaler än vi gjort tidigare. 

 

Stämmer, och det är en relativt stor skillnad 

Stämmer, men det är ingen stor skillnad 

Stämmer inte, vi hyr ungefär lika stor andel som tidigare 

Stämmer inte, vi hyr mindre idag än tidigare. 

Ingen uppfattning 

 

 

2. Vi diskuterar för närvarande om vi ska hyra mer lokaler istället för att äga. 

 

Stämmer helt, och vi funderar på ganska stora förändringar 

Stämmer helt, men det handlar inte om några stora förändringar 

Stämmer inte, vi har inga planer på att hyra mer 

Stämmer inte, tvärtom planerar vi för att äga mer 

Ingen uppfattning 

 

 

3. Att hyra leder till högre flexibilitet angående möjligheten att byta eller göra 

sig av med lokalen. 

 

Instämmer helt  

Instämmer till viss del  

Instämmer inte alls  

Ingen uppfattning 

 

 

4. Att hyra leder till högre flexibilitet angående lokalarean (möjlighet att 

minska/öka den area som nyttjas). 

Instämmer helt  

Instämmer till viss del  

Instämmer inte alls  

Ingen uppfattning 

 

 

5. Om man vill använda sig av lokaler under en kortare period är hyra att 

föredra. 

Instämmer helt  

Instämmer till viss del  

Instämmer inte alls  

Ingen uppfattning 

 

 

6. Ett viktigt argument för att hyra är att man slipper risker knutna till 

fastighetens värdeutveckling. 
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Instämmer helt  

Instämmer till viss del  

Instämmer inte alls  

Ingen uppfattning 

 

 

7. Ett viktigt argument för att äga är man får mer förutsägbara långsiktiga 

kostnader, tex slipper risk för höjning av hyran när kontrakt går ut. 

Instämmer helt  

Instämmer till viss del  

Instämmer inte alls  

Ingen uppfattning 

 

 

8. Har man bra kunskap om fastighetsmarknaden är äga att föredra. 

Instämmer helt  

Instämmer till viss del  

Instämmer inte alls  

Ingen uppfattning 

 

 

9. Har man bra kunskap om ekonomisk fastighetsförvaltning är äga att föredra. 

Instämmer helt  

Instämmer till viss del  

Instämmer inte alls  

Ingen uppfattning 

 

 

10. Har man bra kunskap om teknisk fastighetsförvaltning är äga att föredra. 

Instämmer helt  

Instämmer till viss del  

Instämmer inte alls  

Ingen uppfattning 

 

 

11. Skattemässigt är det mer fördelaktigt att hyra. 

Instämmer helt  

Instämmer till viss del  

Instämmer inte alls  

Ingen uppfattning 

 

 

12. Redovisningsmässigt är hyra att föredra (påverkar resultat- och 

balansräkning positivt). 

Instämmer helt  

Instämmer till viss del  

Instämmer inte alls  

Ingen uppfattning 
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13. Har man god tillgång till kapital är äga att föredra. 
Instämmer helt  

Instämmer till viss del  

Instämmer inte alls  

Ingen uppfattning 

 

 

14. Genom att äga ökar kontrollen över fastigheten. 

Instämmer helt  

Instämmer till viss del  

Instämmer inte alls  

Ingen uppfattning 

 

 

15. Genom att hyra blir kostnaden för fastigheten tydligare. 

Instämmer helt  

Instämmer till viss del  

Instämmer inte alls  

Ingen uppfattning 

 

 

16. Man kan fokusera bättre på kärnverksamheten om man hyr. 

Instämmer helt  

Instämmer till viss del  

Instämmer inte alls  

Ingen uppfattning 

 

 


