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This thesis discusses the general development of the Spanish property market over the last 

decade and future perspectives. A particular focus is on the city of Barcelona and the city’s local 

property market. The Spanish property market has since the latter half of 2007, beginning of 

2008, dropped closer to 50 percent.   Starting in the early years of the 21: st century, up to 2007 

the Spanish construction sector in many ways drove the Spanish economy upwards. When the 

financial crisis hit, the economy stagnated and Spain fell into a deep recession. This resulted in 

an unemployment rate that as of today is running at 25 percent, weak domestic purchase power, 

an all-time high supply of property and a constantly declining number of property transactions.  

  In May 2014 the country is at a junction trying to determine which way the Spanish property 

market is heading. Within some segments of the property market and in several areas where 

tourism is high there are, although weak, signs of growth in the property market prices. However 

in smaller regions with less tourism the property prices are still declining by up to 12 percent 

annually.     

   The strong foreign demand on Spanish property contributes to a well-needed injection of 

foreign currency but these investments alone will not be enough to boost the Spanish economy. 

What we conclude is needed in order for property prices to increase in the long run is a stronger 

domestic purchase power, something we probably won’t see in years. Considering Barcelona, the 

city had the fourth most visitors of all the cities in Europe. This along with the unique culture, 
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sports, food, and the constant stream of tourists as well as the modest property prices makes 

Barcelona an interesting city for property investment. 

   In the thesis we compare investments being made in a hostel and short term housing for 

tourists. The result leads us to the conclusion that any property investment in Barcelona should 

be regarded as a risk and that you would need a steady stream of cash flow in order to hedge a 

continuing decline in property prices. Of the two options, short term housing for tourists would 

be the better of the two investments. 
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Sammanfattning 

______________________________________________________________________________ 
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Författare                                                            William Jilltoft & Emil Westman 
Institution                                                            Avd för Bygg- & Fastighetsekonomi 
 
 
Examensarbete nummer                                          218 
Handledare                                                              Professor Hans Lind 
Nyckelord                                                                Fastighetsinvestering, Spanien 

Fastighetsbubbla, Investera 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Sedan slutet av 2007, början av 2008 har de spanska fastighetspriserna sjunkit med närmare 50 

procent. Åren innan krisen hade den expansiva spanska byggsektorn i mångt och mycket drivit 

ekonomin framåt och när den globala finanskrisen slog till med full kraft stagnerade den spanska 

ekonomin och vände ned i en djup recession. 

  Detta resulterade i en arbetslöshet som idag uppgår till närmare 25 procent, svag inhemsk 

köpkraft, ett rekordstort utbud av fastigheter samt ett alltjämt sjunkande antal årliga transaktioner 

på bostadsmarknaden. 

I maj 2014 står vi i ett läge där det är svårt att sia om i vilken riktning den spanska 

fastighetsmarknaden är på väg. Inom vissa fastighetssegment och i flera turisttäta områden i 

Spanien ser man tendenser på en återhämtning samtidigt som mindre regioner med färre turister, 

årligen ser dubbelsiffriga nedgångar på fastighetsvärden.   

  Den starka utländska efterfrågan på semesterbostäder och investeringsobjekt bidrar till en 

välbehövd injektion av utländskt kapital, men att det kan bidra med något annat än möjligtvis 

lokala värdeökningar har vi svårt att se. Vad vi tror krävs för en generell värdeökning av det 

spanska fastighetsbeståndet är en starkare inhemsk efterfråga, något som ligger flera år fram i 

tiden. 

 Vi har vidare valt att fördjupa vårt arbete på staden Barcelona. Det finns indikationer på att 

stadens fastighetsmarknad börjar närma sig botten och med ett konstant tillflöde av turister skulle 
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en investering i ett vandrarhem eller i korttidsboenden kunna ge en god avkastning fram tills 

dagen man väljer att avyttra fastigheten. 

   I arbetet har vi jämfört två investeringsalternativ i Barcelona. Vandrarhemsverksamhet och 

bostadslägenheter för korttidsuthyrning till turister. Resultatet av arbetet leder oss till slutsatsen 

att en investering i den Spanska fastighetsmarknaden måste uppvägas av ett starkt kassaflöde. Vi 

finner därför alternativet korttidsboenden som den bästa investeringen av de två.   
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Förord  

Detta kandidatarbete har skrivits våren 2014 som avslutning av tre års studier på utbildningen 
Fastighet och Finans på Kungliga Tekniska Högskolan.  
 

Vi vill passa på att tacka alla som har hjälpt oss under vårt arbete. Speciellt vill vi tacka Mikaela 

Jonasson på Fastighetsbyrån Spanien i Barcelona, som har bidragit med insiktsfulla analyser och 

ovärderlig information. Ett extra tack vill vi också ge till vår handledare Hans Lind som har 

hjälpt oss att styra arbetet i rätt riktning. 

 

Vi vill också passa på att tacka Karin Holmgren för ett gediget och tålmodigt arbete med att 

korrigera språket. 

 

 

Stockholm, maj, 2014. 

Emil Westman och William Jilltoft 
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1   Inledning 

1.1   Bakgrund 
 
Åren innan finanskrisen bröt ut 2008 blomstrade Spaniens fastighetsmarknad, priserna på 

marknaden steg kontinuerligt och det påbörjades ständigt nya byggprojekt. Finanskrisen 

drabbade Spanien hårt, vilket resulterade i en krasch på den spanska fastighetsmarknaden och 

sedan dess har priserna på fastigheter sjunkit kraftigt. Generellt sett har priserna på fastigheter 

nästan halverats sedan toppen i början av 2008. Dessa låga priser gör att investerare nu har en 

chans att etablera sig i t.ex. en världsstad som Barcelona till ett, i jämförelse med andra liknande 

städer, lågt pris. 

 

Det är inte förrän år 2013 som man har sett en viss avmattning av prisfallen i de kustnära 

regionerna i Spanien och de två sista kvartalen visade till och med tecken på återhämtning. I och 

med den svaga återhämtningen som har kunnat skönjas den senaste tiden i de mer exklusiva 

kustregionerna och på öarna, har många börjat spekulera om den spanska fastighetskrisen har 

börjat närmat sig – eller kanske till och med passerat - botten. 
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1.2   Syfte/Frågeställning 
 

Målsättning med detta arbete är att få en inblick i huruvida det finns ett köpläge eller ej för 

mindre kommersiella fastigheter i Barcelona. Vid ett köpläge ska vi undersöka vad som är det 

mest lönsamma alternativet på en 500-1000 kvm fastighet i centrala Barcelona. De två 

alternativen vi kommer att undersöka är, om man ska driva verksamheten som vandrarhem eller 

som uthyrning av korttidsboenden till turister. 

 

Vidare ska vi som bakgrund undersöka vandarhemsmarknaden i Barcelona och göra jämförelser 

med marknaden i Stockholm med syftet att läsaren ska få en bild av hur marknader för den här 

typen av boenden skiljer sig åt beroende på geografisk plats 

 

1.3     Metod 
 

Tillvägagångssättet för vår kandidatuppsats har varit att först redogöra för hur den spanska 

fastighetsmarknaden ser ut idag samt därefter utvärdera om en investering i 

vandrarhemsmarknaden eller i bostadsmarknaden för korttidsuthyrning skulle kunna anses som 

lönsam. För att få en bättre inblick i fastighetsmarknaden i Barcelona har vi valt att besöka 

staden, för att på plats kunna skapa oss en egen uppfattning om läget.  

 

I Barcelona utförde vi ett flertal stickprovsintervjuer med anställda på vandrarhem, där vi 

undersökte vandrahemmens vakansgrad, priser under hög respektive lågsäsong samt vilket 

kundsegment som är vanligast förekommande på vandrarhemmen. Vi hade under arbetets gång 

kontinuerlig korrespondens med Mikaela Jonasson som är anställd på Fastighetsbyrån Spanien, 

som vi även hade en lång intervju med i Barcelona där vi diskuterade den spanska 

fastighetsmarknaden i stort. 

 

I vårt arbete kommer vi att välja ut ett investeringsalternativ som vi kommer att bygga upp en 

kassaflödesanalys kring, för att se om en eventuell investering skulle vara lönsam. Det finns 

flertalet olika metoder då man ska göra en investeringsanalys. Den metod vi har valt att använda 

oss av är diskonteringsmetoden, även kallad nuvärdesmetoden. Diskonteringsmetoden går ut på 

att man räknar ut nuvärdet på alla framtida intäkter och adderar det med ett eventuellt restvärde 
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på fastigheten vid det i förtid bestämda slutdatumet för investeringen. Nuvärdet som man 

beräknar diskonterar man med ett förutbestämt avkastningskrav. I slutet av analysen kommer 

man få fram ett nuvärde som ska spegla alla framtida resultat diskonterat med ens 

avkastningskrav. Detta nuvärde jämför man sedan med den investeringskostnad som krävs och 

överstiger nuvärdet investeringskostnaden är investeringen lönsam. Med andra ord, om 

nettonuvärdet är större än noll är investeringen lönsam.1  

  

1.4  Disposition/Avgränsning 

För att begränsa arbetet har vi valt att inrikta oss på ett specifikt geografiskt område, Barcelona. 

Ett övergripande arbete där hela Spaniens fastighetsmarknad undersöktes skulle vara mycket 

intressant att skriva, men det skulle bli alldeles för omfattande. När vi undersöker 

lågprishotellmarknaden har vi valt att jämföra marknaden i Barcelona med den marknaden vi har 

i Stockholm. Vi kommer att undersöka priser för mindre kommersiella fastigheter men även för 

bostadsfastigheter, då vi tror att dessa priser korrelerar väl med den fastighetstyp vi är 

intresserade av. En möjlighet är att man köper en bostadsfastighet och gör om den till en 

kommersiell fastighet.  

Det finns många aspekter som man måste ta hänsyn till när man skriver om den spanska 

fastighetskrisen.  Hela krisen är som en rysk docka, lyfter man på locket på ett problem finns ett 

annat där under. Med det sagt vill vi vara tydliga i att vår avgränsning omfattar den spanska 

fastighetsmarknaden, hur den har sett ut, var den är nu, samt åt vilket håll vi bedömer att den 

kommer utvecklas i framtiden. Vi har därför valt att inte skriva längre stycken om t.ex. den 

spanska låneräntan, jobbpolitiken, statsskulden, räddningspaketen, arbetslösheten och 

köpprocessen. Denna avgränsning motiveras av att om vi börjar nysta i nämnda områden så 

kommer vi tappa vår röda tråd som handlar om den spanska fastighetsmarknaden och om det är 

läge att investera i denna. 

 

                                                
1 Andersson 
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2   Teori 
 

2.1   Makroekonomins påverkan på fastighetsmarknaden 
  
Fastighetsmarknaden är tätt sammanflätad med både den lokala och den globala ekonomin. När 

ett land hamnar i en ekonomisk recession, stramas hushållens ekonomi åt. Detta leder i sin tur till 

att det är färre som investerar i fastigheter, vilket leder till att fastighetspriserna sjunker. Om 

landet istället först drabbas av en fastighetskris, där priserna på fastigheter sjunker, kommer även 

landets ekonomi i helhet att påverkas på grund av att ett lands befolkning har en stor del av sitt 

totala kapital bundet i fastigheter. Sjunker värdet på fastigheter minskar befolkningens totala 

tillgångar, vilket leder till att det blir svårare att få tillgång till krediter, samt att viljan att 

investera minskar. Sjunkande fastighetspriser resulterar ofta i en åtstramad ekonomi och en 

minskad konsumtionsvilja.2  

  
Innan finanskrisen bröt ut i Spanien var det enkelt att få tillgång till billiga krediter. Detta 

resulterade i att många hade möjlighet att belåna sig kraftigt vid bostadsköp. De billiga 

krediterna resulterade i sin tur i att flera hade möjlighet och vågade göra riskfyllda 

fastighetsinvesteringar. Förenklade lånevillkor har historiskt sett alltid lett till en högre 

konsumtion samt en förhöjd riskvilja. 

 

De som investerar känner att de har en trygghet, då de har en låneinstitution bakom sig. Detta 

skedde också i Spanien och folk var beredda att betala höga priser för bostäder och större 

investerare startade många nya fastighetsprojekt, vilket ledde till en kraftig prisstegring på 

fastighetsmarknaden. Spanien drabbades sedan hårt av finanskrisen och genomled tunga 

kreditåtstramningar, räntorna höjdes och viljan att investera minskade drastiskt. Många 

påbörjade fastighetsprojekt var tvungna att läggas på is då nya krediter ej blev beviljade.3  

  

 

 

                                                
2 Berg 
3 Kouvatsis 
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2.2   Fastighetsbubblor 
 

För att kunna resonera om huruvida Spanien hade en fastighetsbubbla eller ej måste vi först 

definiera vad som är en fastighetsbubbla. Definitionen av en fastighetbubbla har diskuterats brett 

och ännu har man ej nått konsensus. En generell beskrivning av hur en fastighetsbubbla byggs 

upp är när marknadspriset på fastigheter är högre än det reella värdet. Detta inträffar då det 

förekommer en prisökning som saknar en fundamental grund. Den fundamentala grunden kan 

tillexempel vara löner, framtidstro och efterfrågan. Om fastighetspriserna ökar mycket utan att de 

fundamentala baserna ökar, skapas en bubbla. Vid en prisökning där den fundamentala grunden 

saknas, räknar investerare med att priserna kommer att öka under den perioden de innehar 

fastigheten. De kan investera i något som de vet har ett högre pris än vad som är rimligt, men de 

räknar med att kunna sälja den till någon som inte inser detta till ett ännu högre pris. En annan 

relativt kort och enkel definition av en bubbla, är när man ser en ovanligt snabb värdeökning av 

fastighetsbeståndet vilket sedan följs av en kraftig nedgång av priserna.  Det är ofta svårt att veta 

huruvida man befinner sig i en fastighetsbubbla eller ej, och det kan även vara svårt att analysera 

om en prisförändring, som har skett, har berott på en bubbla eller inte. 

 

Nedan listar vi ett par indikatorer som talar för hur en prisbubbla på kommersiella fastigheter kan 

uppstå. 

 

·         Ökad bruttokapitaliseringsfaktor. Om skillnaden mellan priset på fastigheten och 

hyresnivån stiger kraftigt, kan det vara så att prisökningen inte speglas av fundamentala 

faktorer. 

 

·         Låg direktavkastning. Är skillnaden mellan driftnettot och fastighetens värde stort, 

räknar fastighetsägarna med att de ska få en högre avkastning i framtiden på fastigheten. 

Detta kan tyda på en överdriven optimism. 
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·         Mindre erfarna köpare. Är köparna mindre erfarna än säljarna, kan det tyda på att det 

finns en osund optimism. I ett fall som detta bör det vara flera erfarna investerare som 

säljer än vad det är som köper.4  
 

2.3 Över- och undervärdering av fastigheter 
 
Det förs ständigt diskussioner om huruvida fastigheter är övervärderade. I Stockholm har man 

sett en prisstegring på fastigheter sedan mitten av 90-talet och experter har ofta varnat för att dess 

värde är orealistiskt höga. Det behöver dock inte finnas en övervärdering i fastigheter bara för att 

man har sett en kraftig uppgång under en längre tid. För att kunna uttala sig om priserna är 

övervärderade måste man analysera de fundamentala grunderna. Om man ska resonera emot en 

övervärdering i Stockholm kan man hänvisa till att det skett en kraftig urbanisering samt att 

hushållens ekonomi generellt har förändrats. Urbaniseringen bidrar till att efterfrågan på 

lägenheter ökar vilket i sin tur pressar upp priserna. Att det samtidigt inte har producerats 

fastigheter i samma takt som efterfrågan har ökat, gör att priserna på befintliga fastigheter 

rimligtvis bör stiga, samtidigt som ökningen av hushållens ekonomi bidrar till en starkare 

investeringsförmåga från befolkningen, vilket gör att de har möjlighet att betala mer. 

 

En stor skillnad om man jämför den spanska marknaden med den svenska, är att det i Spanien 

producerades väldigt mycket nya fastigheter åren innan krisen. Detta ledde till att när krisen bröt 

ut fanns det många nya samt halvfärdiga fastigheter på marknaden. Utbudet blev således väldigt 

stort medan efterfrågan minskade drastiskt. Krisen resulterade i en sträng åtstramning av 

ekonomin vilket ledde till att investeringsviljan minskade. Med en minskad efterfrågan och ett 

stort utbud är prisfall ett faktum. Priserna på fastigheter i Spanien har i princip halverats och det 

kanske är dags att börja diskutera om marknaden är undervärderad. Jämför man t.ex. Barcelona 

med andra stora världsstäder, som New York, London, Tokyo så är kvm-priset betydligt lägre. 

Samtidigt måste man också analysera befolkningens generella lönenivåer och hyresnivåer. Gör 

man detta i Barcelona är fastighetspriserna fortfarande övervärderade med 12-20% 5.   

                                                
4 Lind  
5 Standard and Poor 
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3    Fastighetsmarknaden 
 

3.1   Historia 
 

För att förstå varför den spanska fastighetsmarknaden ser ut som den gör idag måste vi se ett par 

år tillbaka i tiden.  

 

Innan den spanska fastighetsmarknaden kraschade i slutet av 2007, början av 2008, hade Spanien 

under flera år haft en konstant tillväxt och tiderna såg ljusa ut.  

 

 
Figur 1. Spaniens tillväxt mätt i BNP, åren 2004- 2014.6 

 

Tillväxten hade till stora delar drivits av den enorma byggsektorn som spann på alla cylindrar, 

uppbackade av spanska kreditinstitut som gav dem fördelaktiga lån och som på så sätt 

exponerade sig i hög grad mot byggsektorn. När sedan bostadspriserna började falla i takt med 

att det allmänna läget i världsekonomin mörknade såg sig bankerna tvungna att höja 

utlåningsräntan och strypa krediter.  

 

                                                
6 Tradingeconomics.com 
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Figur 2. Låneräntan till spanska hushåll, 2004- 2014.7 

 

Denna kombination innebar att byggprojekt stannade av, banker gick i konkurs och de banker 

som inte gick omkull beslagtog färdiga eller halvfärdiga fastigheter.  

Figur 3. Spanska huspriser 2006- 2014.8 

                                                
7 Tradingeconomics.com 
8 Tradingeconomics.com 
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Fastighetspriserna föll med ett genomsnitt av 33-38  %9, i hela Spanien under perioden januari 

2008 - januari 2014, samtidigt som arbetslösheten steg från 8 % till över 25 % idag.  

 
Figur 4. Arbetslösheten i Spanien, 2008- 2014.10 

 

Det finns idag tendenser som tyder på att vissa delar av fastighetsmarknaden inte längre befinner 

sig i en fallande trend. På Mallorca har man de två sista kvartalen 2013 sett en försiktig uppgång 

av priserna, men på årsbasis var 2013 fortfarande ett negativt år, -3.7 %, för den exklusiva 

fastighetsmarknaden på ön. Samtidigt ser man i Barcelona, den stad vi har valt att fokusera vårt 

arbete på, att den ackumulerade nedgången sedan 2007 börjar närma sig 50 % och att 

fastighetsmarknaden det senaste året har haft en negativ utveckling med 9.35%, varav - 0.5% i 

det fjärde kvartalet.   

 

En annan viktig aspekt när man synar den spanska fastighetsmarknaden är överskottet av 

nyproducerade, obebodda fastigheter. Dessa uppgår idag till ca 700 000 bostäder, varav många 

har tvångsövertagits av bankerna till följd av att byggbolagen inte har lyckats med att betala de 

löpande kostnaderna för fastigheterna. Nu börjar dock banker som har tagit över stora portföljer 

med fastigheter äntligen få sålt dessa till stora institutionella investerare från hela världen. Frågan 

man kan ställa sig är om detta är ett högrisktagande och rent spekulativt eller om det är en 

indikation på vart marknaden är på väg.  

                                                
9 Tinsa.es 
10 Tradingeconomics.com 
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En intressant distinktion man bör göra i sammanhanget är att 81,2 % av de fastigheter som har 

sålts i Spanien under det senaste året har varit begagnade samt att begagnatmarknaden i stort 

växte 2013 medan försäljning av nyproducerade fastigheter minskade.1112 

  

3.2   Utbud 
 

Under de goda åren innan finanskrisen byggdes det årligen kring 600 000  fastigheter i Spanien. 

Det var enkelt och billigt att låna och det faktum att byggsektorn i stor mån drev ekonomin 

maskerade det faktum att det fanns en bubbla på marknaden. Diagrammet nedan illustrerar i 

vilken omfattning det byggdes innan, under och efter finanskrisen hade slagit till.    
 

 
Figur 5. Antal årligen konstruerade hus 1998- 2012.13 

 

Med över 600 000 nyproducerade fastigheter per år och en försäljning av bara hälften av dessa 

årligen så uppgår idag den spanska fastighetsstocken till 700 000 osålda nyproducerade 

fastigheter och 1 300 000  på begagnatmarknaden.14   
 

                                                
11 Euroweeklynews.com 
12 CNBC.com 
13 Globalpropertyguide.com 
14 Globalpropertyguide.com 
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Figur 6 Antal årliga transaktioner, 2004- 2013.15 
 

3.3   Efterfrågan 
 

Efterfrågan på fastigheter har sedan krisen varit i en kraftigt fallande trend. Detta förklaras med 

att Spanien och dess befolkning fortfarande inte tagit sig ur finanskrisen. Arbetslösheten är hög 

och konsumtionstakten hålls låg i och med detta. 2013 minskade transaktionerna av nybyggda 

fastigheter med 7,8 %, medan marknaden för begagnade fastigheter ökade med 6,8 %. Ökad 

försäljning av begagnade objekt kan bero på att priserna har anpassats bättre efter den svagare 

efterfrågan än vad priserna på nybyggnationer har gjort. Det kan också bero på att många av de 

nyproducerade objekten utgör hela spökstäder där det inte har funnits eller kommer att finnas 

någon marknad på flera år, medan de begagnade ligger i redan etablerade områden där turism 

och annan verksamhet har funnits kvar under de senaste sex åren. Detta har i sin tur lett till att 

omsättningen på begagnade fastigheter är större, (över 80 % av alla transaktioner är begagnade 

försäljningar), än försäljningen av nyproducerade fastigheter.16 

 

De låga fastighetspriserna har lett till ett stort intresse från utländska investerare, något som vi 

behandlar noggrannare under nästa rubrik. Paradoxalt nog så verkar denna internationella 

efterfråga leda till att säljare av fastigheter i Spanien håller på sina objekt och tackar nej till låga 

bud i förhoppning om att en utländsk investerare ska lägga ett bättre bud. Detta tillsammans med 

den svaga inhemska köpkraften och höga arbetslösheten har resulterat i att antalet årliga 

transaktioner har sjunkit med 17,4% till 300 349 fastigheter, vilket är den lägsta siffran sedan 

mätningarna startade 2004. Än en gång var det först och främst försäljningen av nyproducerade 

                                                
15 Globalpropertyguide.com 
16 Fastighetsbyrån Spanien 
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fastigheter som drog ned snittet, då detta föll med ca 62 %. Fastighetsvärderingsföretaget Tinsa 

tror, trots detta, att stocken av nyproducerade objekt kommer att sälja slut till ca 2017 och att 

nybyggnationer av fastigheter därför måste ta vid igen under den andra hälften av 2015.17  

 

 

3.4   Utländska investerare  
  

För att stimulera den haltande spanska ekonomin har Spaniens ledare beslutat att erbjuda alla 

utlänningar som investerar mer än 500 000 euro, ett permanent uppehållstillstånd i landet.18 

Denna lagändring tillsammans med de sjunkande fastighetspriserna har bidragit till att intresset 

från utländska investerare har ökat markant, framförallt från Asien och arabländerna. Utländska 

investerare verkar föredra kustnära fastigheter. Fastighetsköp från utländska aktörer ökade 2013 

med 9,8 % jämfört med året innan enligt Statistics Department of the General Council of 

Notaries19. 

 

 
Figur 7. Andel utländska kontra inhemska köpare, 2010- Q3 2013.20 

 

Den stora förändringen från utländska investerare ligger i köp av begagnade fastigheter, där har 

fastighetsköpen ökat med 22,6% det senaste året. Det är denna grupp av investerare som 

verkligen har påverkat efterfrågan positivt i Spanien. De utländska investerarna är mer 

diversifierade i sina investeringssyften än vad spanjorerna är. I och med den nya lagen är det 

många som investerar i fastigheter för att kunna bosätta sig i landet. Det vanligaste är dock 
                                                
17 Globalpropertyguide.com 
18 Söderlind 
19 Fastighetsbyrån Spanien 
20 Globalpropertyguide.com 
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fortfarande att man som utländsk investerare köper semesterfastigheter vid kusten. Det är till 

följd av detta som investeringarna har ökat mer i de kustnära områden. I Valencia har marknaden 

ökat med 17 % senaste året och på Kanarieöarna har investeringarna stigit med 16 %.21  

 

Man har även sett en ökad efterfrågan från utländska institutionella investerare, som köper 

fastigheter i ett rent kommersiellt syfte, där det huvudsakliga målet är att skapa en god 

avkastning på investeringen. I år har det introducerats ett flertal investmentbolag som enbart har 

affärsplanen att investera i spanska fastigheter i ett rent kommersiellt syfte. Ett flertal av dessa 

bolag har blivit noterade på den spanska aktiemarknaden nu i vår.  

Intresset för dessa nya företag visar att det finns en optimism bland investerare inför den spanska 

fastighetsmarknaden. Denna optimism grundas på att man förväntar sig en god avkastning på de 

fastigheter man investerar i samt att det råder ett historiskt sett lågt globalt ränteläge för tillfället. 

Man ser dock en viss avhållsamhet, vilken speglar osäkerheten investerare känner inför den 

spanska makrosituationen, där Spanien fortfarande har en extremt hög arbestlöshet 26,3%22, som 

måste lösas innan man kan se en stabil uppåtgående marknad igen. Det ligger också alltid en risk 

i att investera i fallande trender23. Lagom till 2014 står nu utländska investerare för 16,7% av den 

totala fastighetsmarknaden enligt Spanish Ministry of Development.24 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

                                                
21 Spanishpropertyinsight.com 
22 CIA.com 
23 Wsj.com 
24 Globalpropertyguide.com 
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4    Investeringsalternativ  
 

4.1 Vandrarhem och korttidsboenden 
 

Den här delen av arbetet syftar till att introducera del två av arbetet. Del två fokuserar på vilken 

typ av fastighetsinvestering man kan genomföra och hur man i sådant fall skulle gå tillväga. Den 

investeringsform som vi har valt att fokusera på är vandrahemsmarknaden. Utifall 

vandrarhemsmarknaden ej skulle förefalla attraktiv har vi även valt att undersöka möjligheterna 

att köpa en bostadslägenhet i syftet att hyra ut denna för att sedan sälja den till ett högre pris med 

en ungefärlig tidshorisont på tio år. 

 

För att analysera vandrahemsmarknaden i Barcelona har vi valt att göra en S.W.O.T. analys. Vi 

kommer att belysa vandrarhemsmarknadens styrkor och svagheter i Barcelona samt jämföra 

detta med marknaden i Stockholm med syftet av läsaren ska få en bättre bild över hur marknader 

kan skilja sig. 

 

Definitionen av ett vandrarhem  

 

Ett vandrahem erbjuder ett billigt, socialt boendealternativ, inriktat mot en ekonomiskt svagare 

grupp. På ett vandrarhem erbjuds ofta ett antal olika rum, där uthyrning av en säng i ett 

gemensamt rum är huvudidén men det förekommer även vandrahem som erbjuder dubbelrum. 

Gemensamt badrum är vanligt samt matlagningsmöjligheter i form av gemensamt kök är ofta 

förekommande. Detta upplägg gör att vandrarhemsvärden kan erbjuda ett billigare 

övernattningspris, då driftkostnaderna blir lägre. Ett vandrarhems huvudmålgrupp är ungdomar, 

studenter och backpackers. 25 
 

4.2   Marknadsanalys 
 

Vi har valt att göra en marknadsanalys av Barcelonas vandrarhemsmarknad. För att få ett bra 

perspektiv på det hela har vi valt att göra en jämförelse med marknaden i Stockholm. Vi är 
                                                
25 Wikipedia.org 
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medvetna om att förutsättningarna för de bägge städerna är väldigt annorlunda. Barcelona är en 

betydligt större stad med ca tre miljoner invånare och har en större tillströmning av turister.  

Den spanska turismen står för 16,5% av den totala exporten i landet medan i Sverige uppgår den 

till 5,6 % 26. Barcelona var 2013 Europas fjärde mest besökta stad med 8.4 miljoner besökare27. 

För att få en bättre överblick av de bägge städernas utbud och lättillgänglighet av vandrarhem har 

vi varit på plats i bägge städer samt utforskat tillgängligheten av rum online. Är man på plats i 

Barcelona för att leta efter ett rum finner du ett betydligt större utbud jämfört med Stockholm. 

Går man längs huvudgatorna i Barcelona möter man ett fåtal lågprisalternativ, utbudet ökar dock 

markant om man beger sig in på parallellgatorna. Priserna för ett dubbelrum på ett av de billigare 

vandrarhemmen börjar kring 15 euro natten och sträcker sig upp till 60 Euro, för en sängplats i 

ett flerbäddsrum får man betala minst tio euro. Vid ett antal intervjuer av anställda receptionister 

fick vi information om att högsäsongen sträcker sig från april-oktober. Under högsäsong är det 

mycket vanligt att hostellen är fullbokade, de vandrahem vi intervjuade uppskattade att de hade 

80-85 % beläggning under högsäsong. Däremot verkar det vara svårare att fylla rummen med 

kunder under lågsäsong, under denna period verkar det vanligt med än vakansgrad som 

överstiger 75 %.  

För att få driva uthyrningsverksamhet i Barcelona måste man erhålla en licens från stadshuset 28. 

Dessa licenser ges allt mer sällan ut, till exempel i Gamla stan där vandrarhemmen ligger tätt har 

man helt slutat att ge ut licenser. Detta gör att om man vill starta en ny verksamhet måste man 

köpa ett redan utfärdat bevis, vilket kan kosta flera miljoner kronor.29 

      
I Stockholms innerstad måste man leta mera aktivt för att hitta lågprisalternativen. Att bara 

vandra runt med förhoppning att stöta på ett billigt vandrahem kan vara hopplöst. Det finns dock 

ett antal i innerstaden, som man lätt hittar om man gör lite efterforskning. Priser för ett 

dubbelrum på ett vandrarhem i Stockholm varierar mellan 400-1000kr, vill man bo ännu billigare 

kan man hyra en sängplats i ett flerbäddsrum, där börjar priserna på 130 kr natten under 

lågsäsong.30 Under lågsäsong brukar de centrala vandrarhemmen i Stockholm vara fullbelagda 

på helgerna, medan de har mycket vakanser på veckodagarna. Under högsäsongen som sträcker 

                                                
 
27 Forbes.com 
28 Spanishpropertyinsight.com 
29 OI Real Estate Agency, Barcelona 
30 Best City Hostel, Stockholm 



23 
 

sig från slutet av maj till slutet av augusti är rummen i princip alltid fullbelagda. Den största 

målgruppen Best City Hostel i Stockholm har, är backpackande ungdomar, de mest efterfrågade 

sovalternativen är hyran av en sängplats i ett gemensamt sovrum, dubbelrummen är det alternativ 

som har lägst efterfrågan. Att utbudet av lågprishotell är lägre i Stockholm kan bero på att kvm-

priset för mindre fastigheter är betydligt mycket högre än i Barcelona.  

 

Då vi främst är intresserade av mindre kommersiella fastigheter har vi valt att jämföra priserna 

för bostadsfastigheter, då vi tror att dessa korrelerar bra med priserna för små kommersiella 

fastigheter. I Stockholms innerstad noteras ständigt nya rekordpriser, i februari, 2014 var 

snittpriset 68205 kr/kvm,31  medan genomsnittspriset i Ciutat Vella som är att jämföra med 

Gamla stan var 2838 Euro/kvm (Maj 2013). Jämför man de två städernas mest attraktiva 

områden som är Östermalmstorg samt Pedralbes/Les Corts, är skillnaden mellan 

genomsnittspriset lite mindre men fortfarande är priserna nästan dubbelt så höga i Stockholm 

73730 kr/kvm jämfört med i Barcelonas 4105 euro/kvm.32   

 

Barcelona och Stockholm är två städer med väldigt annorlunda karaktär. Barcelonas struktur 

lämpar sig aningen bättre för lågprishotell i innerstaden, mycket på grund av de lägre 

fastighetspriserna. Barcelonas innerstad är väldigt diversifierad. Om man lämnar de stora 

exklusiva gatorna med bara några kvarter kommer man snabbt in i mindre exklusiva delar, där 

folk bor och rör sig mera vardagligt. Det finns gott om livsmedelsbutiker, vilket gör att 

Barcelonas innerstad får en stor mix av kommersiella shoppingkvarter samt butiker som är 

lämpade för ett mera vardagligt leverne. De centrala delarna av Stockholm är mera sterilt 

kommersiella, man finner inte många bostadsrätter överhuvudtaget och de som finns är väldigt 

exklusiva. Livsmedelsbutiker är nästan obefintliga och fastigheterna som finns där domineras av 

kontor samt shoppingbutiker.  

 

 

                                                
31 Svenska Dagbladet  
32 Lucas Fox International properties 
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4.3   S.W.O.T. analys av vandrarhemsmarknaden. 
 

Styrkor och möjligheter 

 

Den största styrkan för hostelmarknaden i Barcelona ligger i det stora tillflödet av turister, 

framförallt bland unga som är den mest attraktiva målgruppen för en ägare av ett vandrarhem.33  

Jämför man med Stockholm finns det också en uppsjö av lediga fastigheter till ett i jämförelsevis 

lågt pris. Eftersom man kan komma över fastigheter till ett överkomligt pris i Barcelona blir man 

inte lika vinstexponerade mot det framtida restvärdet, på grund av att man får en lägre 

investeringskostnad, vilket gör att man kan fokusera mer på kassaflödet.  

 

Den volatila miljön som råder på den spanska fastighetsmarknaden kan både ses som en styrka 

samt en svaghet, beroende på vilken nivå av risk man är bekväm med. Priserna har sjunkit 

mycket på senare år vilket gör det rimligt att en prisrekyl uppåt är nära förestående, vilket 

naturligtvis skulle vara positivt för en investerare. Samtidigt finns risk att marknaden fortsätter 

sin svaga trend nedåt. Det vi ser som positivt med att starta ett vandrahem i Barcelona är att via 

sin affärsverksamhet kan man gardera sig mot de volatila fastighetspriserna genom att 

upprätthålla ett starkt kassaflöde. Detta då vi bedömer att Barcelona alltid kommer att vara en 

turistmetropol som ständigt kommer locka unga turister som söker ett boende. Detta resulterar i 

sin tur i att man kan uppnå ett långsiktigt avkastningskrav även om fastigheten i sig sjunker i 

värde.  

 

Det är rimligt att anta att Barcelonas fastighetsmarknad så småningom kommer att erfara en viss 

återhämtning. Vi ser därmed en stor möjlighet till en markant värdehöjning av fastighetsvärdet 

på en eventuell investering med en tidshorisont på tio år. En starkare marknad, tillsammans med 

ett nyöppnat, centralt vandrahem samt en hård marknadsföring på sociala medier, internet och på 

plats i Barcelona borde i teorin kunna ge upphov till ett starkt kassaflöde.   

 

 

 

                                                
33 Best City Hostel, Stockholm 
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Hot och svagheter 

 

Ett hot om man investerar som utländsk investerare är att man inte får samma kännedom över 

marknaden och dess regler, som en lokal investerare har. Faror med detta kan vara att man 

investerar i fel områden i staden, att man missar eller förbiser regler, lagar, avgifter och 

skattebestämmelser. En oroväckande aspekt vad gäller vandrahem är att det krävs en speciell 

turistlicens i Barcelona för att hyra ut vandrahem i Barcelona.34 Det finns endast ett begränsat 

antal av dessa licenser och det ges ut färre och färre årligen. Detta gör att man kan bli tvungen att 

köpa en fastighet med en redan befintlig licens då det kan vara svårt att få en ny utfärdad av 

statshuset. Under vårt arbete har vi noterat att priset på fastigheter där ett befintligt vandrarhem 

redan existerar är mycket högre än det enskilda fastighetsvärdet. Detta bedömer vi beror på att 

man tar ut ett högt pris för vandrarhemslicensen som medkommer.35 Ett annat hot är naturligtvis 

marknadsläget. I Spanien har det varit ett väldigt lågt säljtryck på fastigheter och om säljtrycket 

fortsätter att avta efter en eventuell investering finns det risk att man inte kommer kunna avyttra 

fastigheten till ett tillfredställande pris. 

 

Den största nackdelen vi kan se är den stora konkurrensen från andra vandrarhemsaktörer. Den 

tuffa konkurrenssituationen gör att det blir mycket viktigt med en väl fungerande 

marknadsföringsstrategi. Konkurrensmässigt hade det varit lättare att öppna ett vandrarhem i 

Stockholm där efterfrågan är väldigt stor i relation till utbudet.  Andra nackdelar kan vara den 

instabila marknaden i Barcelona vilket kan resultera i att det kan bli svårt att sälja fastigheten till 

ett rimligt pris i framtiden.  

 

 

 

 

 

 

                                                
34 Spanishpropertyinsight.com 
35 Lucasfox.com  
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4.4   Korttidsboenden 
 

Utgångspunkten för en lyckad bostadsinvestering ligger i att man har en tro på en stigande 

bostadsprismarknad, då det kan vara svårt att uppnå en god avkastning om fastighetspriset vid 

avyttring av fastigheten sjunker. Detta då man kan hyra ut till färre kunder per kvm jämfört med 

vad man gör vid hostelverksamhet. Det finns två olika typer av uthyrningsformer för uthyrning 

av en bostadslägenhet. Antingen långtidsboende vilket innebär ett kontrakt som sträcker sig över 

minst tre månader. De kunder som attraheras av denna uthyrningsform är de som kommer till 

Barcelona för att bosätta sig. Långtidskontrakt är generellt lätta att uppföra och det behövs inget 

särskilt tillstånd.36 Den andra varianten – korttidsboende – innebär uthyrning på kortare perioder 

än tre månader. Denna uthyrningstyp attraherar kunder som kommer till Barcelona över 

veckoslut eller under max ett par veckor. Det kundsegment man då vänder sig till är den typiska 

turisten. För att få hyra ut kortidsboende behöver man en turistlicens som ges ut av stadshuset. 

 

Styrkor och Möjligheter 

  

En möjlighet vi blev upplysta om vid vår intervju av Mikaela Jonasson på Fastighetsbyrån i 

Barcelona var att det är mycket vanligt att svenskar investerar i bostadslägenheter för att hyra ut 

dessa på korttidsbasis. Hon hävdar att investerare kan tillgodogöra en god direktavkastning på 

endast två lägenheter. Detta då man kan erbjuda ett attraktivt lugnt boende för turister som är ute 

efter ett mera privat boende än vad hotell- och vandrarhemsmarknaden kan erbjuda. Eftersom 

kunderna man attraherar till största del är turister som stannar en kortare period, kommer de att 

jämföra de priser man erbjuder med de priser som hotellen i staden har. Detta gör att man kan 

hyra ut bostadslägenheterna till ett mycket högre pris veckovis än vad man skulle kunna om man 

hyrde ut dem med ett långtidskontrakt. De som hyr ett långtidskontrakt kommer jämföra hyran 

man erbjuder med stadens generella hyresnivå på bostadslägenheter och man kommer således få 

lägre månatliga inkomster. 

 

Vi ser också en stor möjlighet i dagens låga fastighetspriser i Barcelona. Om man gör en 

jämförelse med andra stora fastighetskriser som inträffat globalt, ser man att den största 

                                                
36 Jonasson 
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nedgången har varit på 58 % i Hong Kong. Priserna har i dagens läge fallit med nästan 50 % i 

Barcelona. I och med att Barcelona är en attraktiv stad för turister, utländska investerare samt att 

det är ett viktigt land inom EU samarbetet tror vi att det finns många olika möjligheter som kan 

resultera i en återhämtning av de Spanska bostadspriserna. Dels kan marknaden bli mer attraktiv 

då man noterat ett ökat intresse från utländska investerare, en annan väg till återhämtning är om 

den spanska ekonomin i stort börjar gå mot ljusare tider och en tredje anledning vi ser som talar 

emot en vidare krasch i det spanska systemet är att den europeiska unionen har starka incitament 

att hjälpa till att förhindra en sådan. Om man delar vår optimistiska framtidstro på den spanska 

fastighetsmarknaden blir kraven på kassaflödet lite mindre då man kan räkna med en positiv 

avkastning på fastigheten vid en framtida avyttring.  

 

Hot och svagheter 

 

Det största hotet ligger i att man är väldigt vinstexponerad gentemot de spanska bostadspriserna. 

Om dessa fortsätter att sjunka kommer det bli svårt att uppnå en god avkastning och 

investeringen kommer således att bli misslyckad. Ett annat hot är att man har sett tendenser till 

en minskad utgivning av turistlicenser av stadshuset. En turistlicens behöver man i Barcelona om 

man vill hyra ut sin fastighet/lägenhet i mindre än tre månader eller om man vill skriva mer än 

tre kontrakt på ett och samma år. Anledningen till man behöver dessa licenser är att många stora 

hotellkedjor klagar på att privata uthyrare tar alldeles för stor del av turistmarknaden. En annan 

anledning till att licenserna är svårare att få är att uthyrningen av korttidsboenden påverkar den 

lokala bostadens närmiljö på ett otillfredsställande sätt, då det kommer många unga turister som 

är uppe sent på kvällarna och lätt blir högljudda på sin semester. På grund av klagomål från 

grannar och framförallt efter påtryckningar av hotellmarknaden i Barcelona har man valt att inte 

ge ut några turistlicenser för korttidsboende år 2014. Enligt Mikaela på Swedbank är det många 

som ignorerar kravet på turistlicens och hyr ut sina fastigheter ändå och accepterar risken om 

höga böter utifall de skulle bli konfronterade 37.  Vill man som investerare inte bryta mot denna 

licenslag blir man tvungen att hyra ut bostaden i minst tre månader åt gången, detta tror vi inte är 

lika förtjänstfullt som att hyra ut veckovis. Om man har ett antal bostadslägenheter och kan hyra 

ut dessa veckovis med en relativt låg vakansgrad tror vi att det är möjligt att generera ett bra 

                                                
37 Jonasson 
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kassaflöde i relation till den initiala investeringen. Om man istället blir tvungen att hyra ut på tre 

månaders basis eller mera är det svårt att få kunderna att betala en tillräckligt hög hyra för att det 

ska generera en god avkastning.  
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5    Kassaflödesanalys 
 

5.1 Bakgrund 
 
I detta kapitel kommer vi att göra en kassaflödesanalys för att utröna om det är lönsamt att starta 

ett vandrahem i Barcelona eller om det är mer lönsamt att i samma fastighet skapa ett antal 

lägenheter som man hyr ut som korttidsboende. Vi har valt att skapa en fallstudie kring en 

faktisk fastighet i Barcelona som i dagsläget ligger ute till försäljning. För att förenkla 

kassaflödesanalysen görs ett antagande om att renoveringskostnaden för att starta ett vandrahem 

är hälften så dyrt jämfört med kostnaden att göra om fastigheten till tio stycken 

bostadslägenheter. Denna bedömning görs då vårt vandrarhem kommer vara mera spartanskt 

designat då vi endast kommer erbjuda flerbäddsrum där man hyr en sängplats. Utöver dessa rum 

kommer det att finnas en reception, ett gemensamt vardagsrum rum samt ett kök där gäster ska 

kunna laga mat. I korttidsboendet kommer vi att bygga om fastigheten till tio fullvärdiga 50-kvm 

lägenheter. Vidare kommer diskonteringsmetoden som vi har beskrivit tidigare i metoddelen att 

användas. För att kunna göra en nuvärdesanalys av fastigheten och dess framtida kassaflöden 

kommer vi att behöva göra ett flertal antaganden som grundas i våra egna analyser och 

resonemang. Vi har valt att utgå från ett avkastningskrav på 8 %, detta då vi tror att vi skulle 

kunna uppnå en avkastning på ca 5-6%  på alternativa investeringar. Resterande 2 % behövs som 

riskkompensation för oväntade kostnader.  

5.2   Finansiella aspekter 
 

Att finansiera köpet av en mindre kommersiell fastighet i Spanien kan givetvis göras på flera 

sätt. Vi har valt att lägga fokus på de två sätt vi ser som mest realistiska för en småskalig 

investerare/privatperson som för första gången ger sig in på den spanska marknaden. Vi har 

därför valt investeringsformerna; att ta ett lån i Sverige med sin svenska bostad som säkerhet 

kontra att ta ett lån i Spanien med sin spanska fastighet som underliggande säkerhet. 

 

Att ta ett lån i Sverige för att finansiera sitt fastighetsköp i Spanien är i regel enklare än att 

använda sig av en spansk bank. Den enskilt största anledningen till detta är att du som 

investerare slipper att hantera spansk byråkrati på just spanska eller i bästa fall engelska. Det 
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finns spanska banker med skandinavisk personal men det finns större fördelar med att ha din 

bankkontakt i Sverige. Mycket på grund av den spanska byråkratin. I Sverige erbjuder Swedbank 

sina kunder att låna pengar till en spansk fastighet med sin svenska som säkerhet.38 Nackdelen 

med ett lån baserat på din svenska fastighet är att 1; Du får i regel bara belåna fastigheten upp till 

85 %. För en vanlig privatinvesterare betyder det att du måste ha en större andel eget kapital än 

15 % i din svenska bostad för att det ens ska vara möjligt att belåna den högre. 2; Du utsätter dig 

själv för en valutarisk om du lånar i svenska kronor och betalar löpande kostnader i Euro. Som 

med all risk kan du både tjäna och förlora pengar på detta, men om du vill investera med så låg 

volatilitet som möjligt är ett lån i samma valuta som intäkterna att föredra. 3; Amorteringskravet 

är lågt, men all belåning över 75 % amorteras på 10 års sikt.39  

  

Att ta ett lån i spansk bank är förenat med både för- och nackdelar. Det finns till att börja med 

inget lagstadgat lånetak utan det är upp till banken att avgöra tillsammans med kunden och med 

dess ekonomi som bakgrund vilken belåningsgrad som ska gälla. Med det sagt så varierar 

belåningsgraden på mellan 50 och 80%40 beroende på vilken bank man använder. Det som är 

vanligast vid ett mindre fastighetsköp är att man binder räntan från 1 - 5 år och en rimlig 

genomsnittlig låneränta i dagsläget skulle kunna ligga någonstans mellan 4 - 4,5 %.41  

Förutsättningen för detta är givetvis att man med banken avtalar fram en låneränta baserat på 

risk, läge, insats och så vidare. Tumregeln är dock att räntor och amorteringar på samtliga av 

dina lån inte få överstiga 35 - 40% av din nettoinkomst. 

   

Standard är att man har en 20 - 25 årig löptid på sitt bolån med en rak amortering från dag ett. 

Det finns möjlighet att förhandla sig till från ett par upp till 10 års amorteringsfrihet men 

Spanska banker kräver att man bör återbetalat hela lånet innan man fyller 70 år.42 Till skillnad 

från i Sverige så finns det alltså ett amorterings- samt ålderskrav som tillsammans med det 

faktum att man oftast måste ha sin hem- och livsförsäkring i samma bank gör hela låneprocessen 

lite dyrare och mer komplicerad.    

 
                                                
38 Bäck 
39 Jonasson 
40 Fastighetsbyrån Spanien 
41 Jonasson 
42 Ancita.com 
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Ett annat alternativ är att använda sig av Svenska Handelsbanken eller den Danska banken 

Nykredit. Båda dessa aktörer finns på plats i Spanien och erbjuder skandinaver lån på upp till 70 

% av priset för fastigheten. För att detta ska vara möjligt måste man i Handelsbankens fall vara 

kund i Sverige och i Nykredits fall låna minst 100 000 Euro. Kriterierna för fastigheten är att den 

ska ligga i urban miljö, högst 2 km från havet. Löptiden är runt 30 år till ca 2,8 % ränta samt inga 

amorteringskrav under de 10 första åren.43 

 

5.3  Inkomster och utgifter 
  

För att analysera priserna på uthyrningsmarknaden av korttidsuthyrning av bostadslägenheter har 

vi analyserat priserna i det området vår fastighet ligger i genom att titta på de priserna som 

världens största uthyrningssite, www.airbnb.com, anger. Vakansgraderna kommer från de 

intervjuer vi har genomfört på plats i Barcelona. Under högsäsongen som sträcker sig från april - 

september har de angett att de har en genomsnittlig beläggning på 80-85% medan den under 

lågsäsong faller till endast 30 %. Vi tror att genom att göra en kraftig marknadsföring både inom 

närområdet och online kommer vi kunna uppnå åtminstone samma beläggning. Därför har vi valt 

att räkna på att vi kommer att ha 80 % beläggning på våra rum/bäddar under högsäsong april-

september och 30 % beläggning oktober-mars. För att matcha konkurrenternas priser vid 

lågsäsong kommer våra priser att sänkas mellan dessa månader. Vi kommer att hyra ut en 

sängplats i vårt vandrarhem för femton euro natten under högsäsong och för tolv euro natten 

under lågsäsong. Vid lägenhetsuthyrning kommer vi debitera våra kunder 150 euro natten under 

högsäsong och 100 euro natten under lågsäsong. 

 

 

5.4 Kostnader 
 

Priset på fastigheten vi har analyserat är 1 300 000 euro. Ombyggnationskostnaderna för att göra 

om fastigheten till ett vandrarhem kommer att ligga på ca 400 000 euro medan den kommer ligga 

på det dubbla för att göra om fastigheten till tio lägenheter. Grundinvesteringen kommer således 

                                                
43 Jonasson 
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att hamna på 1 700 000 respektive 2 100 000 euro. De rörliga kostnaderna kommer att vara högre 

om man driver ett vandrahem då detta måste vara bemannat dygnet runt. Vi har därför valt att 

räkna på att det kommer behövas två personer anställda dygnet runt under högsäsongen samt en 

person under lågsäsongen. Detta resulterar under högsäsongen i sex stycken heltidsanställda och 

under lågtidssäsongen kommer det krävas tre heltidsanställda.  

 

Bostadslägenhetsfastigheten behöver ej vara bemannad på samma sätt, här räknar vi istället med 

att man endast kommer behöva ha två personer heltidsanställda under högsäsongen och en 

anställd under lågsäsongen. Dessa personer behöver kontrollera lägenheterna, lämna över 

nycklarna samt fungera som någon typ av conciergetjänst. Vi räknar på att utgifterna för lönerna 

inklusive skatter och arbetsgivaravgifter kommer att ligga på 1000 Euro per heltidsanställning 

per månad. Utöver kostnader för anställda så har vi räknat ut och viktat kostnader för 

mediaförsöjning, fastighetsskötsel, planerat underhåll och försäkringar. Fastighetsskatten är 

baserad på satsen för fastigheter med boende för turister i Barcelona stad.4445 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
44 Repab  
45 Nils Holgerssons resa genom fastighetsverige 
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5.5 Kassaflödesanalys - Vandrarhem 
 

 
 

 
Figur 8. Kassaflödesanalys - Vandrarhem (Kostnad för renovering är inkluderad i posten ”Investering”. Löptiden på 

lånet är satt till 10 år med 2.8% ränta). 
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5.6 Kassaflödesanalys - Korttidsboende 
 

 
 

 
Figur 9. Kassaflödesanalys – Korttidsboende. (Kostnad för renovering är inkluderad i posten ”Investering”. 

Löptiden på lånet är satt till 10 år med 2.8% ränta). 

 

 



35 
 

 
6    Finansiella aspekter 
 

6.1   Prisutveckling 
 

När man kikar på prisutvecklingen på fastigheter bör man dela upp dessa på nyproducerade 

fastigheter och begagnade andrahandsförsäljningar. Detta på grund av att det finns en tydlig 

skillnad i vilken typ av fastigheter som har tappat mer i värde än andra. Nyproduktioner har i 

regel behållit ett högre värde än andrahandsobjekt förutom i de fall då nyproduktionerna har varit 

en del av konstruktioner av helt nya, malplacerade, semesterbyar på olika håll i Spanien.  

 

På bilden från spanska statistiska centralbyrån så ser vi hur det generella indexet över 

huspriserna i Spanien, med index 100 som bas, har sjunkit med närmare 35 % sedan 2007. 

 

   
Figur 10. Index över prisfallet för spanska fastigheter från 2007 – 2014.46 

 

Vi kan också utläsa att det är fastigheter på andrahandsmarknaden som i regel har stått för den 

största värdeminskningen med närmare 42 % sedan 2007 och hela 8 % i år.  

Nedan följer index för de olika regionerna i Spanien. 

  

                                                
46 Ine.es 



36 
 

 
Figur 11. Index över prisfallet för spanska fastigheter från 2007 – 2014, baserat på regioner. 47 
Något som är anmärkningsvärt är att efter flera år av nedgång börjar vissa regioner sakta att 

återhämta sig medan mindre regioner, med färre transaktioner, har börjat accelerera i sin 

nedgång, 6-7 år efter den initiala krisen började. Områden som t.ex. Galicien, Melilla och 

Navarra har under 2013 haft tvåsiffriga nedgångar medan det mer turisttäta, lyxiga Mallorca 

visar tecken på återhämtning. Mallorca med en stor andel utlänska investerare, ca 40 % under 

2013, visar för andra kvartalet i rad positiva värdeökningar och det har också spekulerats i att det 

är just där, i lyxsegmentet, som man först kommer att se siffror som indikerar uppgång.48  

 

I Katalonien och Barcelona är det ånyo röda siffror, en nedgång på 7.2% över året. Detta kan 

förklaras med att en återhämtning på fastlandet och i stadsområden, där utländska investeringar 

utgör en mindre andel, måste till stor del ske av inhemsk konsumtion. Så länge den spanska 

arbetslösheten ligger runt 25 %, kombinerat med ett exportunderskott, låg tillväxt och där 

                                                
47 Ine.es 
48 Bolander 
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inkomsterna minskar i jämförelse med skuldsättning så kan en generell värdeökning ligga långt 

fram i tiden.49 

 

 
Figur 12. Statistik och prognos över den Spanska fastighetsmarkanden, 2011 - 201550 

6.2   Spanska Banker 
 

Det finns två typer av banker i Spanien. Den ena grenen är de regionala bankerna, “cajas de 

ahorros”, folkets bank som startades för de fattiga i samhället, agerade sparbank åt dessa och till 

en början investerade överskottet i kultur, sport och samhälle men som med tiden har tagit upp 

konkurrensen med de kommersiella bankerna. Det är de kommersiella bankerna som utgör den 

andra typen av bank i Spanien.  

 

Eftersom en stor del av de regionala bankerna som ska agera sparbank åt folket mer och mer har 

hängivit sig till att bedriva kommersiell verksamhet var det således alla typer av låneinstitut som 

under åren fram till krisen stod för en obekymrad kreditgivning. 

 

De 4 största bankerna i Spanien utgörs idag av BFA/Bankia, Catalunya Banc, NCG Bancco och 

Caixa Bank som blev Spaniens tredje största bank efter sammanslagningen med Banco de 

Valencia SA sommaren 2013. 51 Dessa banker har som majoriteten av andra banker, Spanska och 

utländska, exponerat sig kraftigt mot byggsektorn. När fastighetsbubblan sedan sprack fick de 

som så många andra kreditproblem och blev i många fall undsatta av saftiga bailouts.  

 

                                                
49 Standard & Poor 
50 Standard & Poor 
51 Wsj.com 
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Som ett steg i att rädda bankerna och i längden den spanska ekonomin så startades 2012, efter 

påtryckningar från EU och som ett villkor för en bailout om 41 miljarder euro, Sareb. Sareb har 

kommit att kallas “Spaniens dåliga bank” och agerar som ett förvaringsrum för nio spanska 

bankers riskfyllda fastighetslån, ofärdiga byggprojekt och utmätningar. Dessa uppgick i 

november 2012 till ett värde av 51 miljarder euro.52 Dessa objekt och investeringsmöjligheter 

ska nu med hjälp av bankerna marknadsföras och säljas till inhemska och utländska investerare. 

Ägarstrukturen i Sareb är till 51 % bankernas och till 49 % FROB, en spansk 

rekonstruktionsfond. Under 15 års tid ska Sareb existera med syftet att försöka sälja av de dåliga 

lån och färdiga samt halvfärdiga objekt som bankerna har exponerat sig emot53.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
52 Wsj.com 
53 Standard & Poor  
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7   Analys och diskussion 
 
 
Under de första månaderna av 2014 har det skett en stabilisering av den spanska ekonomin i stort 

och framförallt en hälsosam tillväxt i exportnäringen. Det som bidrar till att den spanska 

fastighetsmarknaden inte följer med i detta uppsving är att utbudet av fastigheter fortfarande är 

betydligt större än efterfrågan, det är fortfarande svårt att få tillgång till krediter för fastighetsköp 

samt att om man jämför lönenivån i landet med fastighetspriserna så är de senare fortfarande 

relativt höga. Man räknar kallt med att index har mellan 12-20% kvar tills det når botten. Men 

med det sagt betyder det inte att det finns vissa segment inom den spanska fastighetsmarknaden 

som visar tecken på återhämtning. Det finns dock fundamentala problem som hindrar den 

spanska ekonomin att på allvar återhämta sig, ett av dem är att få bukt med den höga 

arbetslösheten så att den inhemska köpkraften återvänder. 

 

När vi analyserar prisändringarna över de senaste åren på de spanska fastigheterna, får man en 

känsla av att de utländska investerarna har fått en mycket stor betydelse för fastighetspriserna. 

Detta då prisfallen har minskat kraftigt i Spaniens kustnära områden, där utländska investerare 

har varit mycket aktiva. Senaste rapporten 2014 från Spanish Ministry of Development anger att 

16,7% av alla försäljningar sker till utländska investerare, medan inom de regioner som ligger 

mera inåt landet där de utländska investerarna inte varit lika aktiva har värdeminskningarna 

fortsatt att öka. Detta innebär att om man endast ser till populära turistområden i Spanien ser det 

ut som att landet är på väg mot en långsam men god återhämtning, medan om man gör en analys 

över hela landet blir det mer komplext. Det har bland spekulanter, mäklare, banker och 

investerare talats om att en första återhämtning på fastighetsmarknaden skulle synas på de 

exklusiva och turisttäta områdena kring Kanarieöarna, Balearerna och inom vissa 

fastighetssegment på solkusten. Faktum är att man har sett en stadig, om än försiktig uppgång de 

senaste kvartalen, framförallt bland större villor på Mallorca och lägenheter med två rum och 

kök med havsutsikt i etablerade turistorter. Detta får oss att dra slutsatsen att det till stor del är 

den utländska efterfrågan som har stabiliserat prisfallen på vissa orter i Spanien, medan i 

regioner med färre transaktioner och med mindre införsel av utländskt kapital har 

fastighetspriserna fortsatt eller till och med accelererat i sin nedgång. Det är i sammanhanget 

viktigt att poängtera att utländsk köpkraft i sig inte kommer att stabilisera den spanska 
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fastighetsmarknaden på sikt utan att det är inhemsk konsumtion och köpkraft som måste till för 

att vi ska få se en uppgång på sikt. 

 

Vidare måste man göra skillnad på vad det är för typ av fastigheter som bidrar till en fortsatt 

nedgång och om det finns någon plan för hur dessa ska kunna säljas. Som nämnt ovan finns det 

segment inom fastighetsmarknaden som visar tecken på återhämtning samtidigt som det 

generella indexet över fastighetspriser visar röda siffror. Detta tillsammans med att olika banker, 

spanska statistiska centralbyrån och fastighetsvärderingsföretag som t.ex. Tinsa ger olika resultat 

angående prisindex i sina kvartalsrapporter får en att ställa sig frågande om vem det är som har 

minst fel av dessa och i vilkas ärende dessa rapporter skrivs. Med det sagt kan man ändå dra 

slutsatsen att det finns ett stort överskott av nyproducerade fastigheter samt mer eller mindre 

tomma spökstäder som aldrig kommer att säljas och på så sätt fortsätta att agera ankare på en 

fallande fastighetsmarknad.  

 

Det görs sedan ett par år tillbaka stora ansträngningar att sälja av det stora överskottet av 

fastigheter som byggdes under åren innan finanskrisen. Det största initiativet till detta är Sareb, 

en smältdegel skapad och ägd av bankerna tillsammans med rekonstruktionsfonden FROB, där 

enorma fastighetsprojekt säljs för underpriser till institutionella investerare från hela världen. 

Frågan är om dessa köp är ett högrisktagande och rent spekulativt på grund av det låga priset och 

eventuellt höga uppsidan eller om det är en indikation på återhämtning. Faktum kvarstår dock att 

det är det stora överskottet av nyproducerade fastigheter som gör det extremt svårt att analysera 

hur långt fastighetsmarknaden i helhet, kommer fortsätta att falla, medan vi redan nu kan se 

indicier som tyder på tillväxt på vissa orter och objekt.  

 

Förra året, 2013, växte begagnatmarknaden på bekostnad av nyproducerade fastigheter, då antal 

transaktioner föll till strax över 300,000, den lägsta noteringen sedan 2004, då mätningarna 

började. Numer utgör begagnatmarknaden över 80 % av transaktionerna, vilket leder oss till att 

tro att vi inte kommer att se några generella värdeökningar i Spanien tills dess stora delar av den 

nyproducerade stocken av fastigheter antingen säljs av eller rivs. Till följd av detta kan man i sin 

tur fråga sig vad som kommer att hända den dagen vi når jämvikt på den spanska 

fastighetsmarknaden. Kommer byggherrar att ligga i fas med nya projekt för att möta en ökad 
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efterfrågan eller kommer fastighetspriserna att snabbt accelerera då utbudet minskar samtidigt 

som det inte har påbörjats nya projekt i rädsla av att man inte ska få sålt dessa?             

 

Tidigare har vi diskuterat fastighetssituationen i Spanien rent generellt. Som framgått av texten 

ovan, skiljer sig marknaden markant beroende på vilken region i Spanien man är verksam inom. 

Den regionen vi har valt att analysera är centrala Barcelona. Vår magkänsla säger oss att det 

börjar närma sig ett köpläge av fastigheter i Barcelona, där man investerar i en spekulation om 

att priserna ska stiga för att sedan avyttra fastigheten med god avkastning. Detta är dock en ren 

spekulation från vår sida som är mycket svår att styrka. Jämför man med tidigare fastighetskriser 

i större städer är det mycket ovanligt att fastighetspriserna har rasat över 50 %, vilket har skett i 

Barcelona.  

         

Om vi skulle investera i Barcelona känner vi att denna magkänsla inte skulle räcka som grund i 

en långsiktig investering, mycket på grund av att det har varit väldigt enkelt att förklara 

prisnedgången på fastigheter med hjälp av en fundamental makroanalys av den spanska 

marknaden. Priserna var innan krisen höga i jämförelse mot lönenivåerna i landet samt att det 

fortfarande finns ett stort överskott av objekt på marknaden. En investering där vårt 

avkastningskrav på åtta procent årligen skall uppnås i ren prisuppgång av en fastighet, med en 

tidshorisont på tio år känns inte tillräckligt realistiskt för att vi ska kunna rekommendera den.  

 

För att vi ska finna en investering i Barcelona som känns attraktiv, vill vi kunna utnyttja det stora 

tillflödet av turister som finns i staden. Vi tror att turistnäringen i Barcelona förblir opåverkad av 

hur fastighetsmarknaden i sig utvecklas. Om vi ska investera i en fastighet i Barcelona vill vi 

känna oss säkra på att man kan uppnå en tillräckligt bra direktavkastning för att man ska nå sitt 

avkastningskrav även om man efter tio år säljer fastigheten utan att ha gjort någon vinst på 

fastigheten i sig.  

 

När vi analyserade de två olika investeringsformerna som vi funnit attraktiva, att hyra ut 

bostadslägenheter samt starta ett vandrarhem, har vi kommit fram till att man kan uppnå en 

direktavkastning som motsvarar sju till sju och en halv procent på ett vandrarhemshostel och tio 

procents avkastning på att hyra ut korttidsboendelägenheter. Om vi skulle investera i ett av dessa 
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alternativ skulle vi kräva en avkastning som motsvarar minst åtta procent. Detta för att 

kompensera för risker man tar i och med att den spanska fastighetsmarknaden varit väldigt 

volatil de senaste åren, samt för att kompensera för inflation och alternativa investeringar man 

istället skulle kunna göra. En analys av vårt framtagna nuvärde skulle leda till att vi väljer att 

skapa tio bostadslägenheter av vårt potentiella investeringsobjekt och hyra ut dessa som 

korttidsboenden. Gör man en djupare fundamental bedömning där man analyserar restvärdet av 

de båda alternativen blir det mera komplext. Frågan vi ställer oss är vilket av de två alternativen 

som kommer att generera den bästa avkastningen om tio år. Personligen tror vi bägge att 

fastighetspriserna i Barcelona kommer ligga på högre nivåer om tio år än vad det gör idag, med 

denna tro blir bägge investeringar än mer intressanta. Lyckas man driva dessa verksamheter i tio 

år och uppvisar det uträknade kassaflödet som vi har tagit fram, kan man tänka sig att man inte 

bara kommer kunna ta betalt för fastigheten i sig, utan även för varumärket man har skapat. Detta 

borde medföra att man utöver fastigheten kan få inkomstpremium i form av goodwill.  

 

En nackdel vid en framtida försäljning av ett vandrarhem är att man har en begränsad köpgrupp i 

och med att fastigheten är anpassad för hostelverksamhet. Det positiva är om man hittar en 

köpare som vill fortsätta att driva hostelverksamhet i fastigheten så har man redan en etablerad 

verksamhet som investeraren kan ta del av. Risken ligger i att det kan vara svårt att snabbt 

avyttra fastigheten.  

 

En fördel med korttidsuthyrningen är att man har flera avyttringsmöjligheter. Skulle man till 

exempel behöva frigöra kapital i framtiden har man möjlighet att avyttra några av sina lägenheter 

som vanliga bostadslägenheter medan man behåller resten. Om man vill avyttra hela sitt 

lägenhetsbestånd har man två möjligheter, antingen säljer man hela fastigheten till en investerare 

som vill driva en liknande verksamhet. Alternativt säljer man de tio lägenheterna till 

privatpersoner en och en.  

 

Det största hotet mot bägge investeringar är huruvida man kan få en turistlicens knuten till 

fastigheten eller ej. 
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Efter att ha analyserat restvärdet av fastigheten känns det som att den bästa investeringen för oss 

vore att göra om fastigheten till tio stycken lägenheter som man sedermera hyr ut till turister. Vi 

får ca 2,5 procent högre direktavkastning årligen på detta alternativ samt att det känns som om 

det blir lättare att avyttra fastigheten i framtiden.  

  

Vi var initialt intresserade av att undersöka möjligheterna att starta ett vandrarhem i Barcelona, 

mycket för att det är en affärside som tilltalar oss bägge samt att vi tror att det är en marknad som 

alltid kommer att frodas i Barcelona oavsett hur den makroekonomiska situationen utvecklas. I 

begynnelsen av vårt arbete kändes det som att hostelmarknaden såg mycket attraktiv ut. 

Visserligen är det en väldigt konkurrensutsatt marknad i Barcelona, men priserna på fastigheter 

är låga om man jämför med det driftnetto man kan uppnå. Trots att det finns många aktörer på 

marknaden verkar även de vandrarhem drivna med mindre engagemang i Barcelona uppnå en 

god kundbeläggning. Det stora hindret för att starta en hostelverksamhet i Barcelona är att det 

krävs en speciell turistlicens, som är mycket svår att anskaffa sig om man vill vara verksam inom 

de centrala delarna av Barcelona. Eftersom statshuset i princip slutat ge ut turistlicenser för 

vandrarhemsverksamhet blir man tvungen att köpa ett redan befintligt sådant som redan har en 

licens. Alla vandrarhemsägare är naturligtvis medvetna om situationen som råder, vilket har lett 

till att priserna för att köpa ett befintligt vandrarhem har trissats upp till höga priser, trots att 

fastigheten i sig inte är dyr. 

. 
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8   Slutsats 
 

Det är svårt att sia om huruvida den spanska fastighetmarknaden har nått sin botten. Vid tidigare 

fastighetskriser i andra länder har man som mest sett ett 40-60 % prisfall innan en utplaning har 

skett. Däremot så kan vi alldeles för lite om de historiska kriserna i fråga för att kunna göra en 

direkt jämförelse med den spanska. Vad vi dock kan slå fast är att den spanska 

fastighetsmarknaden sedan 2007/2008 har rasat med närmare 50 % och att det finns tecken på 

återhämtning i vissa regioner medan andra områden fortsätter nedåt i stadig eller accelererande 

takt. I de områden där man möjligtvis ser ljuset i tunneln bidrar utländsk köpkraft till stor del av 

den lilla uppgången. Samtidigt så fortsätter antalet transaktioner att falla och utbudet hålls på så 

sätt konstant. En enkel makroanalys av den spanska ekonomin och fastighetsmarknaden leder oss 

till att tro att fastighetspriserna, generellt sett, kommer att fortsätta sin bana nedåt i flera år 

framöver, medan vissa objekt i kustregioner, på öarna och i storstäderna kommer att säljas för ett 

högre pris imorgon än idag. Anledningen till varför vi inte tror på en positiv prisutveckling över 

hela Spanien är på grund av den höga arbetslösheten, svaga inhemska köpkraften, det enorma 

utbudet samt det minskande antalet transaktioner. Vad som leder oss till att tro att det finns en 

uppsida på specifika objekt i turisttäta regioner är att utländsk efterfrågan kan påverka prisbilden 

lokalt samt att investerare alltid kommer betala pengar för rätt objekt. Dessutom kan de 

förhållandevis låga fastighetspriserna i Barcelona (jämfört med andra världsstäder) intressera 

investerare som inte vill gå miste om en eventuell rekyl av fastighetspriserna.   

 

Med ovanstående i åtanke ser vi det som ett bra tillfälle att gå in på fastighetsmarknaden i 

Barcelona. För att gardera sig mot en fortsatt nedgång krävs dock en investering som genererar 

ett starkt kassaflöde. 

 

Det investeringsalternativ som vi anser är det mest attraktiva är uthyrning av lägenheter till 

turister i form av korttidsboenden i centrala Barcelona.  
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