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SAMMANFATTNING 

Titel: Beslutsprocessen vid förvärv av kontorsfastigheter 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

Författare: Erik Lenne & Niklas Skantz 

Handledare: Per-Arne Wikström 

Datum: 2012 – mars  

Syfte: Under de senaste 20 åren har hyresbostäder visat stabilitet gällande hyror, fastighetspris 

och avkastning. För kontorsfastigheter har situationen varit annorlunda. Svängningar har skett i 

takt med rådande konjunkturläge. Trots detta väljer investerare att investera i 

kontorsfastigheter. Studiens syfte är att undersöka hur ett investeringsbeslut fattas vid förvärv 

av kontorsfastigheter. För att besvara syftet utgår vi från en huvudfråga som i sin tur delats in i 

underfrågor enligt nedanstående frågeställning: 

 Hur ser beslutsprocessen ut?  

- Vilka beslutskriterier förekommer?   

- Vilken information beaktas? 

- Vilka modeller används?  

 

Metod: Studien har genomförts med en kvalitativ metod och en abduktiv ansats där intervjuer 

har genomförts.  

Resultat & slutsats: Studien har visat att en beslutsprocess likt Henneberry och Roberts 

normativa beslutsmodell förekommer i olika typer av fastighetsbolag. Även ett mindre 

strukturerat tillvägagångssätt förekommer för att fatta beslut inför förvärv av 

kontorsfastigheter. Vi konstaterar att en stor del av informationen som beaktas insamlas genom 

en due diligence-liknande process, samt andra typer av analyser som makro-, orts- och 

fastighetsmarknadsanalys. Modeller förekommer för att beräkna avkastning, kassaflöden, risk 

och portföljval. Vi uppmärksammar att allmänna beslutskriterier kan vara svåra att uppge, men 

ofta går att härleda utifrån företagets strategi. 

Förslag till fortsatt forskning: Endast en person intervjuades i det största fastighetsbolaget, 

Vasakronan. I bolaget fanns specifika avdelningar för olika delar i beslutsprocessen. Att 

genomföra en fallstudie vore i sådant fall intressant för att få en klarare bild av hur ett stort 

fastighetsbolag med specialkompetens inom varje område genomför beslutsprocessen.   

Uppsatsens bidrag: Studien ger läsaren en överblick i hur hela beslutsprocessen inför förvärv 

av en kontorsfastighet kan se ut i fyra olika fastighetsbolag.  

Nyckelord: beslutsprocess, beslutsfattande, due diligence, kontorsfastigheter, förvärvsbeslut 

 

 



 

 

ABSTRACT   

Title: Decision-making process for acquisition of office properties. 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Erik Lenne & Niklas Skantz 

Supervisor: Per-Arne Wikström 

Date: 2012 – march 

Aim: Over the past 20 years rental housing shown stability in current rents, price and yield. 

For office properties, the situation has been different. Fluctuations have been in line with 

prevailing economic situation. Despite this investors select to invest in office properties. The 

study was conducted to examine how an investor agrees to such a decision. The aim of the 

thesis is to examine how decision-making are for the acquisition of an office 

building. Research questions: 

 How does the decision-making look like? 

- What information is taken into account? 

- What models are used? 

- What decision criteria exist 

 

Method: The study was conducted by a qualitative method with an adductive approach in 

which interviews were conducted. 

Result & Conclusions: The study shows that both normative and behavioral 

approaches occur for making decisions for acquisitions. We note that due diligence and several 

types of data analysis into account. Models to compute returns, cash flows, risk and portfolio 

selection occur. General decision criteria proved to be difficult to state 

Suggestions for future research: Only one person interviewed in the larger real estate 

companies. The companies were specific sections for different parts of the process. To 

conduct a case study would be in these cases interesting to get a clearer picture of how a 

large real estate company with special expertise in each area implements the decision. 

Contribution of the thesis: The study gives the reader an overview of the entire decision 

making process for the acquisition of an office building might look like in four different real 

estate companies. 

Key words: decision-making, decision-making process, due diligence, office 

properties, investment decisions 
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 1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund och problemområde 

Under de senaste 20 åren har hyresbostäder på den svenska fastighetsmarknaden visat stabilitet 

gällande hyror, fastighetspris och avkastning (Nordlund & Lundström, 2011). För 

kontorsfastigheter har situationen varit annorlunda. Svängningar har skett i takt med rådande 

konjunkturläge. Senast i samband finanskrisen 2008 ökade vakanserna för kontorsfastigheter i 

Stockholm samtidigt som hyrorna och priserna sjönk (Newsec Nordic Report). Trots det väljer 

många fastighetsbolag att äga en stor andel kontorsfastigheter i sina bestånd. Lind och Lundström 

(2009) uppskattar att kontorsfastigheter utgör 55 % av marknadsvärdet av den så kallade 

investerarmarknaden (hyresbostäder, hotell, butiker, industri och kontor). Och i Sveriges största 

fastighetsbolag, Vasakronan, kommer drygt 80 % av hyresintäkterna från kontorsfastigheter 

(Vasakronan årsredovisning 2011). Detta tyder på att kontorsfastigheter kan vara attraktiva 

investeringar. Denna studie har genomförts för att undersöka hur fyra fastighetsbolag går till väga 

för att komma fram till investeringsbeslut vid förvärv av kontorsfastigheter – hur ser 

beslutsprocessen ut?     

1.2 Syfte och frågeställning 

Studiens syfte är att undersöka hur ett investeringsbeslut fattas vid förvärv av kontorsfastigheter.  

För att besvara syftet utgår vi från en huvudfråga som i sin tur delats in i underfrågor enligt 

nedanstående frågeställning: 

 Hur ser beslutsprocessen ut?  

- Vilka beslutskriterier förekommer?   

- Vilken information beaktas? 

- Vilka modeller används?  
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1.3 Disposition 

 

Kapitel 1: Inledning  

Inledande information om studiens bakgrund samt problemområde, syfte och frågeställningar. 

Kapitel 2: Teoretisk referensram 

Redovisning av teorin som valts. Syftet är att ge läsaren en övergripande bild av hur ett 

investeringsbeslut teoretiskt sett kan se ut.  

Kapitel 3: Metod  

Ansats, metod, studiens trovärdighet och uppbyggnad. Val av informanter och intervjufrågor, 

samt genomförande av intervjuer. 

Kapitel 4: Empiri  

Redovisning av intervjuerna, vilka redovisas löpande från det att beslutsprocessen inleds till att 

det slutligen är dags att fatta ett investeringsbeslut. 

Kapitel 5: Analys  

Analys av informationen som framkommit genom intervjuerna. Informationen jämförs med den 

teoretiska referensramen och redovisas utifrån frågeställningens fyra frågor: beslutsprocessen, 

beslutskriterier, information och modeller. 

Kapitel 6: Slutsats  

Presentation av slutsats och förslag till fortsatt forskning. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 

Det här avsnittet avser att visa hur ett investeringsbeslut vid fastighetsförvärv teoretiskt sett kan 

fattas samt beskriva väsentliga begrepp och delar i beslutsprocessen. Då studien bygger på en 

abduktiv ansats har den teoretiska referensramen utformats under studiens gång. Avsnittet kan 

således dels läsas som ett resultat av studiens litteratursökning och dels som en 

begreppsförklarande del inför empiriavsnittet. Kortfattat behandlar avsnittet en normativ 

beslutsmodell och beteendemässiga aspekter som kan påverka ett förvärvsbeslut. Avsnittet 

behandlar även investerartyper, information, analyser och modeller som är av betydelse för att 

förstå hur ett förvärvsbeslut fattas. Nedanstående figur illustrerar ett exempel på hur 

beslutsprocessen kan gå till utifrån teorin som presenteras i den teoretiska referensramen.   

 

 

Figur 1: Beslutsprocessen  
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2.1 Vad är ett investeringsbeslut? 

Definitionen av beslut är ett val mellan olika handlingsalternativ (ne.se).  

En investering är en uppoffring som vid ett senare skede ska bringa inkomster eller nyttor för 

investeraren (ne.se).  

2.2 Beslutsteori för fastighetsinvesteringar    

Inom beslutsteori är det vanligt att skilja mellan normativt och deskriptivt beslutsfattande. 

Normativt beslutsfattande innebär att beslut fattas på rationella grunder och visar hur beslut bör 

fattas. Deskriptiv beslutsteorin innebär att beslut fattas på irrationella grunder och visar hur beslut 

verkligen fattas. (French, 2001) 

Vi har valt att behandla den normativa beslutsteorin utifrån Henneberry och Roberts (2007) 

normativa beslutsmodell som är specifikt framtagen för förvärvsbeslut vid 

fastighetsinvesteringar. Modellen är baserad på vedertagna normativa beslutsmodeller för 

fastighetsinvesteringar, däribland Roulac (1994), Farragher och Kleiman (1996), Brown och 

Matysiak (2000), Jaffe och Sirmans (2001). Det deskriptiva beslutsfattandet kallas även för 

beteendeperspektivet, vilket är benämningen vi kommer att använda i denna studie. 

Beteendeperspektivet handlar om människans beteendemässiga faktorer vad det gäller att fatta 

rationella beslut (Brunes, 2005). 

2.2.1 Normativ beslutsmodell  

Henneberry och Roberts modell syftar till att erbjuda investeraren ett strukturerat 

tillvägagångssätt som ska vägleda investeraren till ett vinstmaximerande investeringsbeslut. En 

förutsättning för att använda modellen är att investeraren besitter expertkunskap om 

fastighetsmarknaden (Henneberry & Roberts, 2007). 

Henneberry och Roberts modell delar in beslutsprocessen i tio faser, vilka framgår nedan. 

1. Investeraren bestämmer en grundläggande målsättning för den kommande investeringen 

och vilka beslutskriterier som ska följas.  
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2. Investeraren formulerar en strategi för hur investeringsbesluten ska tas. Strategin ska 

förhålla sig till den egna portföljens struktur och utveckling. Detta för att investeraren ska 

få en klarare uppfattning om vilken typ av fastighet som eftersöks. 

 

3. Genomför en sökning efter lämpliga fastigheter att investera i, och om det finns andra 

investeringsalternativ som uppfyller tidigare bestämda kriterier och strategi. 

 

4. Samlar information och analyserar marknadsförhållandena för de fastigheter som anses 

vara lämpliga. Analysen innefattar såväl det ekonomiska som politiska klimat som råder 

och förhållanden på fastighetsmarknaden i stort och för mer specifika områden. Annan 

information till analysen kan hämtas från fastigheternas historiska avkastning, prognoser 

och övrig marknadsinformation. Även enskilda analyser av de lämpliga fastigheterna 

måste genomföras för att kunna avgöra om de passar med investerarens övriga 

portföljinnehav.    

 

5. Kalkylerar på fastigheternas framtida avkastning. Detta för att investeraren ska kunna 

avgöra vilken av fastigheterna som kommer att prestera den högsta avkastningen i 

förhållande till tagen risk och den övriga portföljens innehav. 

 

6. Investeraren jämför de potentiella fastighetsinvesteringarna mot målsättningen, 

beslutskriterier och strategin som bestämdes i beslutsprocessens inledande faser. Denna 

fas förutsätter att investeraren har ett objektivt och kompromisslöst förhållningssätt när 

de inledande bestämmelserna appliceras på de aktuella fastigheterna. 

 

7. Om en fastighet till fullo motsvarar målsättningen, kriterierna och strategin i föregående 

fas så kan investeraren fullfölja den investeringen i fas nio. Om däremot ingen av 

fastigheterna gör detta så ska investeraren jämföra de olika objekten får att kunna avgöra 

vilken fastighet som är närmast att uppfylla kriterierna och gå vidare med denna till nästa 

fas. 
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8. Samlar in tidigare behandlad information och analyser om de fastigheter som 

investeraren valt att gå vidare med i beslutsprocessen.  

 

9. Fastigheten som bäst tillmötesgår målsättningen och beslutskriterierna väljer investeraren 

att investera i. 

 

10. Inleder förhandlingar för att senare kunna slutföra fastighetsköpet och därigenom 

fullborda beslutsprocessen.              

2.2.2 Beteendeperspektiv 

Trots att en investerare har för avsikt att agera rationellt kan subjektiva och irrationella inslag 

påverka beslutet. Exempel på faktorer kan vara ”den mänskliga faktorn”, beteendemönster, 

kognitiva förmågor och tillvägagångssättet att samla in och tolka information. Studier har visat 

att erfarna investerare hanterar dessa aspekter bättre än nybörjare. Anledningen till detta är att 

erfarna investerare granskar en större mängd information än nybörjare. Erfarna investerare gräver 

även djupare i problem och förlitar sig till beprövade tumregler i större utsträckning än nybörjare. 

Nybörjare tendera istället att samla in onödig och överflödig information och sedan ”väntar och 

ser hur det går”. (Sah, Gallimore & Clemens, 2010) 

Brunes (2005) nämner ett antal exempel på irrationella investerares beteendemönster. Han tar upp 

följande tre beteenden som illustrerar grunder för hur irrationella beslut kan uppkomma. 

 Närsynthet: Tron om att priser kommer att fortsätta stiga i all framtid. 

 Flockbeteende: Att ”följa John”, investeraren handlar utifrån osäkerhet och rädsla att göra 

fel. Detta resulterar i att investeraren härmar andra investerare istället för att lita på sin 

egen bedömning. 

 Övermod: Investerare överskattar marknadens lönsamhet och sin egen förmåga jämfört 

med andra investerare på marknaden, vilket kan leda till fler investerare befinner sig på 

samma marknad än vad som är genomsnittligt lönsamt. Riskfyllda kontrakt blir en följd 

av att investeraren tror sig kunna slå genomsnittet eller index. 
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Ett annan deskriptivt beteende är att investerare i fastighetsbranschen lockas att ta genvägar på 

grund av att investeringarna är lättillgängliga. Detta kan bero på lättillgängliga lån, att fastigheter 

är den enda godtagbar säkerheten för kreditgivning, skattelättnader i samband med 

fastighetsinvesteringar, orealistiska förväntningar om framtida värdeökningar eller att inneha 

exklusiva fastigheter i syfte att ”jaga status”. (Renaud, 2003) 

2.3 Fastighetsmarknaden i Sverige 

Fastighetsmarknaden kan delas upp i två delar då man skiljer på kommersiella fastigheter och 

privatbostäder. Med begreppet kommersiella fastigheter menas fastigheter som används till 

kontor, butiker, köpcentrum, hotell och industri. Utifrån dess värde svarar Stockholms län för    

50 % av marknaden, medan 25 % finns i Skåne och Västra Götalands län, och resterande 25 % i 

övriga landet (Nordlund & Lundström, 2011). Kontorsfastigheter är till ytan den största typen av 

kommersiella fastigheter (Lind & Lundström, 2009).  

2.4 Investerartyper på fastighetsmarknaden 

Lind (2005) har identifierat tre typer av investerare som verkar på fastighetsmarknaden, vilka 

är ”Core investors”, ”Opportunistic investors” och ”Renting”.  

”Core investors” 

Investerare som väljer fastigheter på mogna marknader som förmodas genererar ett jämt 

kassaflöde till förhållandevis låg risk. De arbetar med låg skuldsättning och under normala 

förhållanden väntas investeringen ge en årlig avkastning på eget kapital motsvarande 8-10 %. 

Fastigheter som denna typ av investerare söker är sådana med ”stabila” hyresgäster med långa 

hyreskontrakt och som inte kräver något större förvaltningsarbete, exempelvis nyare 

kontorsfastigheter.     

”Opportunistic investors” 

Investerare som är mer riskbenägna. Söker fastigheter som väntas generera en avkastning på det 

egna kapitalet kring 16 %. För att nå denna avkastning arbetar de med hög belåning, vilket 

resulterar i kraftigare hävstångseffekt. Det är fastigheter som anses vara felprissatta, finns på 

tillväxtmarknader eller på en mogen marknad med behov av omstrukturering som intresserar 

denna typ av investerar.       
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”Renting” 

En form av s.k. ”sale-leaseback” där investeraren köper fastigheten och skriver långa hyresavtal, 

uppemot 10-25 år, med den tidigare ägaren. Investeraren erhåller på så sätt ett stabilt kassaflöde 

under lång tid till en relativ låg risk. Sådana fastighetstransaktioner är inte utmärkande för någon 

specifik sektor, utan det handlar om att den tidigare ägaren vill vara kvar i fastigheten men inte 

äga den. Detta har såväl genomförts med ABB:s industrifastigheter som Nordeas 

kontorsfastigheter.   

2.5 Investeringsanalys   

Eftersom varje fastighet är unik och under lång tid står på en given plats så påverkas den av 

händelser i dess omvärld och på fastighetsmarknaden i stort. Innan ett investeringsbeslut tas bör 

en marknadsanalys genomföras för att på så sätt minska risken i investeringen. En sådan analys 

kan delas in i fyra delar, vilka framgår nedan. (Lind & Persson, 2011)   

 Makroekonomisk analys 

 Ortsanalys 

 Fastighetsmarknadsanalys 

 Fastighetsanalys 

 

2.5.1 Makroekonomisk analys 

Utvecklingen på fastighetsmarknaden styrs till stora delar av vad som händer med ekonomin i 

stort, vilket handlar om fyra övergripande faktorer: ekonomisk tillväxt (BNP), inflation, räntenivå 

och konjunktursvängningar (Lind & Persson, 2011).  

För kommersiella fastigheter är den ekonomiska tillväxten av stor betydelse eftersom det är den 

enskilt viktigaste faktorn som påverkar utvecklingen av hyror och fastighetspriser. Men även 

räntenivån bör nämnas med tanke på att fastighetsinvesterares riskpremie ofta är kopplad till den 

långa statsobligationsräntan, som ses som en riskfri placering i jämförelse med fastigheter. En 

faktor som spelar en viktig roll för kontorsfastigheter är sysselsättningen i tjänstesektorn eftersom 

den påverkar hyrorna. Under tider då sysselsättningen inom sektorn väntas vara hög och 

efterfrågan på kontorslokaler stiger brukar också hyresintäkterna stiga. Detta har sedan 
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tillsammans med investerarnas avkastningskrav inverkan på fastighetspriset. (Nordlund & 

Lundström, 2011)  

2.5.2 Ortsanalys 

En ortsanalys innebär att en ort eller område, exempelvis stad, stadsdel eller kommun, analyseras. 

Ortsanalysen brukar inledas med en överskådlig blick gällande geografiskt läge, yta, invånarantal 

och orten karaktär, till exempel universitets- eller industristad. Universitetsstäder där många 

studenter stannar kvar efter examen har bland annat inverkan på kontorsfastigheter då det lockar 

tjänsteföretag till staden. Vad det gäller ortens geografiska läge så fokuseras det främst på 

förhållanden till andra orter gällande avstånd och kommunikationer eftersom dessa är viktiga 

faktorer för näringslivet expansion. Och för att få en uppfattning om ortens konjunkturkänslighet 

och framtida lokalbehov är strukturen på näringsliv av intresse. Det kan exempelvis handla om 

fördelningen mellan privat och offentlig sektor, inom vilka branscher företagen verkar, antal 

företag på orten och hur stora de är. (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2010) 

I en ortsanalys är också ortens invånare av intresse. Dels genom invånarantal, då ett högre 

invånarantal behöver fler bostäder och lokaler för service, men också genom invånarnas 

inkomster. På orter där invånarna anses ha hög eller växande realinkomst brukar efterfrågan på 

tjänstesektorns utbud öka liksom dess lönsamhet. Detta får till följd att sektorn expanderar och 

efterfrågan på kontorsfastigheter stiger. (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2010) 

2.5.3 Fastighetsmarknadsanalys 

Syftet med en fastighetsmarknadsanalys är den ska ge en uppfattning om den mest grundläggande 

informationen för marknaden som den aktuella fastigheten befinner sig på. Det kan exempelvis 

vara information om marknadens omsättning, vilka aktörer som finns på den, hyresnivåer, 

tidigare betalda priser vid överlåtelser, kvadratmeterpris och kostnader för drift och underhåll. 

(Lind & Persson, 2011)  

2.5.4 Fastighetsanalys 

Ett förfarande av fastighetsanalys som växt fram i takt med en ökad andel utländska aktörer på 

den svenska fastighetsmarknaden och som numera genomförs regelmässigt vid fastighetsförvärv 

är due diligence (Lind & Lundström, 2009). Kortfattat kan due diligence i fastighetssammanhang 
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beskrivas som ”fördjupad undersökning av teknisk-, juridisk-, miljömässig- och/eller ekonomisk 

karaktär” (Institutet för värdering av fastigheter & ASPECT, 2011, s 577). 

En teknisk due diligence innebär ofta att köparen anlitar en konsult som får i uppdrag att enligt 

överenskommelse med köpare utreda fastighetens tekniska egenskaper. Detta dels för att köparen 

ska uppfylla undersökningsplikten utifrån Jordabalkens regler vid fastighetsöverlåtelser och dels 

få vetskap om fastighetens fel och risken för framtida fel som kan påverka ägarens ekonomi och 

nyttjande av fastigheten. (Ejermark, 2011) 

I en juridisk due diligence genomlyses och analyseras befintliga avtal och regler som berör 

fastigheten och påverkar ägandet av den, såväl sådant som kan begränsa eller förädla fastigheten. 

Det kan exempelvis handla om vad som ska ingå som fastighetstillbehör, om fastigheten belastas 

av nyttjanderätts- eller servitutsavtal, hur eventuella hyresavtal är utformade och vad som 

framgår av detalj- och fastighetsplanen. (Dahlin, 2011)  

En växande miljömedvetenhet och införande av Miljöbalken har lett till att köpare fått ett större 

intresse av att analysera fastighetens miljöstatus. Detta görs via en miljö-due diligence, vars syfte 

är att identifiera fastighetens miljöproblem eller framtida miljöproblem som kan leda till ökat 

ansvar och kostnader för ägaren. Ett vanligt tillvägagångssätt är att inleda med att kartlägga 

fastighetens tidigare användningsområden och om den innehåller miljöfarliga byggnadsmaterial. 

Om kartläggningen resulterar i misstänkta miljöskador eller farliga byggnadsmaterial så går man 

vidare i en fördjupad miljöundersökning med provtagningar, för att senare kunna uppskatta 

framtida kostnader och omfattning av ansvar. (Berglund, 2011) 

Finansiell due diligence innebär att bedöma fastighetens intjäningsförmåga. Tillvägagångssättet 

går ut på ekonomisk data samlas in och analyseras. Tonvikten brukar ligga på inbetalningar 

fastigheten genererar i form av hyresinbetalningar och utbetalningar för drift och underhåll. 

(Nordlund, 2011) 

Ytterligare en form av due diligence som bör nämnas och är vanligt förekommande vid 

fastighetsköp är skattemässig due diligence, där uppgifter knutna till beskattning och moms 

behandlas. (Ejermark, 2011)      
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2.6 Värdeteori för fastigheter 

Fastigheter har ett värde likt vilken finansiell tillgång som helst. Värdet styrs av marknadens 

tillgång och efterfrågan. Faktorer som påverkar värdet kan beskrivas enligt formeln: Värde = f(a 

+ b + c … +n). Där variablerna utgör relevanta faktorer som påverkar fastighetens värde. Vanliga 

faktorer som påverkar värdet är exempelvis driftnetto, avkastningskrav, fastighetens läge och 

storlek. (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2010) 

2.6.1 Nuvärdesmetoden 

Nuvärdesmetoden kallas även kassaflödesmetoden och innebär kortfattat att fastighetens 

marknadsvärde beräknas genom att uppskatta och diskontera fastighetens framtida driftnetton och 

restvärde till dagens värde (Persson, 2011). 

2.6.2 Ortsprismetoden 

Ortsprismetoden är en metod som grundar sig på prishistorik för liknande fastigheter som den 

fastighet som är aktuell att värdera. Dessa fastigheter kallas jämförelseobjekt. Tillgången på 

relevanta jämförelseobjekt är avgörande för resultatets kvalité. För att uppskatta ett 

marknadsvärde används värdepåverkande parametrar som area och driftnetto för att ställa 

jämförelseobjekt och värderingsobjektet i relation till varandra. (Persson, 2011) 

2.7 Markowitz portföljvalsmodell 

Modellen behandlar hur flera tillgångar kan kombineras för att nå den högsta möjliga avkastning 

vid en given risknivå. Modellen kan delas upp i två nivåer, avkastning och risk. Avkastningen 

baseras på det viktade genomsnittet av de enskilda tillgångarna som ingår i portföljen. Portföljens 

risk baseras på den statistiska termen standardavvikelse. Ju högre standardavvikelse är, desto 

högre risk har portföljen. Genom att tillämpa modellen och kombinera dessa dimensioner kan den 

effektiva vinstmaximerande portföljer tas fram. (Markowitz, 1952) 
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3. METOD 

 

3.1 Metod- och ansatsval 

 

Kvalitativ metod  

En vanligt förekommande klassificering av forskningsmetoder är att skilja mellan kvantitativa 

och kvalitativa metoder. För att på ett grovt sätt särskilja de båda metoderna från varandra kan 

kvantitativa metoder beskrivas som strukturerad och med hjälp av siffror och statistik försöka 

förklara en bakomliggande orsaken, medan kvalitativa metoder har ett friare tillvägagångssätt och 

genom ord skapa en djupare förståelse för de frågor studien behandlar och hur de förhåller sig till 

helheten. (Andersen, 1998)  

Med utgångspunkt i studiens syfte så har kvalitativt metod valts att användas. Fördelarna med 

kvalitativ metod är att det ger informanterna utrymme att under förhållandevis fria former 

förmedla sin bild om beslutsprocessen och vilka metoder och faktorer de anser är viktiga. 

Nackdelarna med metoden är att informanternas svar kan feltolkas samt att subjektiva 

värderingar kan påverka resultatet (Andersen, 1998). Vi ser även en svaghet med metoden 

gällande de beteendemässiga aspekterna som kan framgå i beslutsprocessen. Att som informant 

vara medveten om eventuella tillkortakommanden vad det gäller att fatta rationella beslut och 

vara beredda att erkänna dessa under en intervju kan inte ses som självklart. Utifrån svaren som 

framgick under intervjuerna tycker vi dock att informanterna framstått som ärliga och det 

förekom även att en beteendemässig aspekt som magkänsla nämndes.          

Abduktiv ansats 

Inom förklaringsmodeller i forskningsteori skiljer litteraturen ofta mellan induktion och 

deduktion, eller induktiv och deduktiv ansats. Induktiv ansats utgår från empiri och innebär att ett 

flertal händelser som visar samma utfall tolkas som att även nästa utfall kommer att visa samma 

sak. En deduktiv ansats utgår från empiri och innebär att dra slutsatser om enskilda händelser 

utifrån en generell regel som alltid anses gälla. Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) är 

användandet av induktion och deduktion inte uteslutande varandra, och nämner även abduktiv 

ansats, som en kombination av induktion och deduktion. Till skillnad från induktion och 
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deduktionens auktoritära tillvägagångssätt är målsättningen med abduktion att finna det 

underliggande mönstret som förklaring.  

Syftet med den här studien är att undersöka hur ett beslut fattas vid förvärv av kontorsfastigheter. 

För att få en uppfattning om hur ett beslut går till genomfördes i början av arbetets gång en 

litteratursökning. Resultatet av litteratursökningen gav en grundläggande teoretisk kännedom om 

hur ett beslut fattas och vilka närliggande områden som rör beslutet. Informationen från 

litteratursökningen mynnade ut i den frågeställning som valts och genomsyras i arbetet. Under 

arbetets gång har sedan intervjuer genomförts, vilket bidragit till förståelse för hur beslutet går till 

i verkligheten. Studien bygger således inte uteslutande på varken induktiv eller deduktiv ansats, 

utan snarare en kombination där teori och empiri ställts i relation till varandra samtidigt som 

förståelsen successivt vuxit fram under arbetsprocessen likt den abduktiva ansatsen (Andersen, 

1998).      

3.2 Validitet och reliabilitet  

För att en studie ska anses trovärdig krävs att tillfredsställande reliabilitet och validitet uppnås. 

Tillsammans utgör de båda begreppen övergångsfasen mellan teori till empiri och ska avgöra hur 

väl den teoretiska modellen som utvecklats stämmer överens med den empiriska verkligheten 

(Johansson-Lindfors, 1993). Reliabilitet beskriver hur pålitlig och representativ en studie är. 

Medan validitet beskriver hur väl forskaren lyckas att undersöka det som avses att undersökas. 

(Ejvegård, 2009).  

Tillfredsställande reliabilitet för studien eftersträvades genom att utgå från vedertagen teori. För 

urvalsprocessen av vedertagen teori samlades ett större antal artiklar och annan litteratur in. 

Därefter valde författarna på varsitt håll ut den teori som han ansåg mest förekommande. Teorin 

som båda författarna ansåg vedertagna utgör grunden för teoriavsnittet. Därefter har begrepp som 

framkommit av intervjuerna förklarats med teori som valts ut enligt samma förfarande. För att 

eftersträva god validitet har utgångspunkten varit att noggrant koppla all teori till syftet och 

frågeställningen. Även vid studiens övriga delar har författarna haft målsättningen att god 

validitet och reliabilitet ska uppnås, detta beskrivs under respektive rubrik där genomförandet 

redovisas. 
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3.3 Tillvägagångssätt vid intervjuer 

Båda författarna medverkade vid samtliga intervjuer. Intervjuerna med Vasakronan och 

Norrvidden genomfördes via telefon och intervjuerna med Gavlefastigheter och Sveahem 

genomfördes på respektive informants kontor. Alla intervjuer med undantag för Vasakronan 

spelades in. Anledningen till att intervjun med Vasakronan inte spelades in var att tekniska 

problem uppstod. Intervjun med Vasakronan antecknades och renskrevs av båda författarna 

medan minnet från intervjun var färskt. För att säkerställa att våra sammanställningar av svaren 

från intervjuerna varit rimliga gavs informanterna möjlighet att läsa sammanställningen av sin 

intervju.  

Utgångspunkten för val av intervjufrågorna var att spegla studiens syfte och att svara på 

frågeställning. Intervjufrågorna valdes därför att utformas efter frågeställningens fyra frågor. 

Utifrån det semistrukturerade tillvägagångssättet har en allmän fråga ställts för varje fråga i 

frågeställningen. Detta för att informanten ska få tala fritt om det den anser viktigt och relevant. 

Typiskt har frågorna ställts likt ”beskriv beslutsprocessen inför ett förvärvsbeslut”, ”vilka 

beslutskriterier har ni inför ett beslut?”, och så vidare. Frågorna har vidare förklarats i den mån 

det behövts och följdfrågor har ställts. Frågorna ställdes på likartat sätt vid samtliga intervjuer för 

att sträva efter god reliabilitet. Intervjuerna tog mellan 30-60 minuter vardera att genomföra. 

3.4 Val av företag  

För att få en inblick i hur beslutsprocessen ser ut i olika verksamheter valdes ett stort 

(Vasakronan), ett medelstort (Norrvidden), ett litet (Sveahem) och ett kommunalt fastighetsbolag 

(Gavlefastigheter). Den inledande kontakten med fastighetsbolagen skedde via e-post 

innehållande information om studiens typ och ämne som skickades ut till respektive företags 

allmänna e-postadress. Därefter vidarebefordrades e-posten inom företagen till den person som 

ansågs lämplig att genomföra intervjun.  

3.4.1 Informanter och presentation av företagen  

Vasakronan 

Eva Granlund, Senior Investment Manager. Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag. 

Företaget äger och förvaltar kontor och lokaler i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och 

Lund.  
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Norrvidden 

Hans Axelsson, Affärsutvecklingschef. Norrvidden är ett fastighetsbolag med verksamhet i 

Luleå, Umeå, Östersund, Sundsvall och Gävle. Fastighetsbeståndet består av kontor, handel, 

industri och bostäder. Påpekas bör att efter genomförd intervju med Axelsson har Norrvidden 

förvärvats av fastighetsbolaget Diös.   

Sveahem 

Peter Karlsson, VD och ägare av Sveahem. Även auktoriserad fastighetsvärderare. Sveahem äger 

och förvaltar hyresfastigheter med bostäder och kontor i Gävle och Sandviken. 

Gavlefastigheter 

Cecilia Öhlén, fastighetschef. Gavlefastigheter är ett kommuntalt fastighetsbolag som äger och 

förvaltar kommunens fastigheter. Kärnverksamheten är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler 

till Gävle kommuns förvaltningar.  
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4. EMPIRI 

4.1 Vasakronan, Eva Granlund  

En strategi för vad som ska förvärvas utarbetas för varje år. Beslutsprocessen inleds när 

intressanta objekt identifieras. För att ett objekt ska anses vara intressant ska det uppfylla ett antal 

kriterier. Som kriterier nämns att fastigheten ska vara belägen i rätt område, vilket betyder att 

fastigheten ska finnas på en ort där Vasakronan är verksamma, den ska ha ett innerstadsläge eller 

ligga i etablerade centrum. Kvalitén på fastigheten ska som minst motsvara det övriga beståndet 

och stämma överens med Vasakronans mål om miljö och hållbarhet. Hyresgäststrukturen ska 

bestå av stabila hyresgäster och ägarnas avkastningskrav ska såväl kortsiktigt som långsiktigt 

uppfyllas. För att hitta lämpliga objekt har Vasakronan kontakter med aktörer i branschen. Detta 

sker vanligen genom att en fastighetsmäklare kontaktar Vasakronan som potentiella intressent, 

eller genom att Vasakronan söker upp den fastighetsägare som innehar objektet som är av 

intresse att förvärva.  

När en potentiell fastighet identifierats insamlas information och material om fastigheten. Bland 

annat hämtas information genom fastighetsanalysprogrammet Datscha och via Vasakronans 

förvaltningsavdelning på den aktuella orten. Förvaltningsavdelningen har god kännedom om 

orten och kontrollerar detaljplaner och byggrätter för fastigheten genom kontakt med 

Stadsbyggnadskontoret.  

I nästa skede ses fastigheten över och ett värde uppskattas genom ett tillvägagångssätt där 

kassaflöden och nettonuvärden beräknas. Nuvärdesberäkningarnas tidsperiod är i intervallet 10-

25 år, beroende på hur hyresgäststrukturen ser ut. Även kassaflödeskravet påverkas av 

hyresgäststrukturen, exempelvis kan kassaflödeskravet för en fastighet med stabila hyresgäster 

med ett långt hyresavtal sänkas jämfört med en mindre fördelaktiga hyresgäststruktur. Undantag 

från avkastningskravet kan accepteras om uppenbart potential finns i fastigheten, som genom god 

förvaltning kan öka lönsamheten och nå avkastningskravet på sikt. En bedömning av förvärvets 

risk i statistiska termer och hur fastigheten passar in i den befintliga portföljen görs också. För 

ändamålet används bland annat modeller som Markowitz portföljvalsmodell.  

Därefter lämnas ett indikativt bud som följs av en due diligence-process. Due diligence-processen 

leds av transaktionsteamet som består av juridisk due diligence som bland annat behandlar 
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kontrakten, en teknisk due diligence som bedömer fastighetens kvalité samt en skatte-due 

diligence som ser över bolagsaffären då fastighetsöverlåtelser i regel alltid sker som bolag. I 

processen ses även hyrorna över för området, vilket utförs av Vasakronans områdeskontor för 

den aktuella orten. Om något oväntat identifieras under due diligence-processen begärs justering 

av priset.  

I slutskedet påbörjas förhandlingen med säljaren. Därefter sammanställs allt material tillsammans 

med finansavdelningen. Sammanställningen lämnas över till styrelsen som fattar ett beslut. 

4.2 Norrvidden, Hans Axelsson  

Beslutsprocessen inleds med att ett tänkbart investeringsobjekt identifieras. Ofta sker det via 

kontakt med en mäklare, men det förekommer också att Norrvidden tar en initial kontakt med 

fastighetsägaren. Utifrån det identifierade objektet ställer man två frågor: Ligger objektet inom 

bolagets strategi för förvärv? Är det möjligt att köpa, dvs. är den nuvarande ägaren villig att 

sälja? Om det visar sig att objektet ligger inom bolagets strategi och är möjligt att förvärva läggs 

ett initialt bud på fastigheten. Om säljaren accepterar det initiala budet så fortskrider processen 

vidare till en analysfas. 

I analysfasen insamlas och verifieras information om investeringsobjektet som anses rimlig 

utifrån analysfasen fyra delar, vilka är ekonomiska parametrar, tekniska parametrar, legala 

parametrar och skattefrågor. Informationen gällande det ekonomiska består av material som 

säljaren innehar gällande fastighetens ekonomi, exempelvis bokföring, hyreslistor och bokslut. 

Fastighetens hyreskontrakt är också viktig information eftersom de utgör grunden för vilka 

intäkter fastigheten genererar. Den tekniska analysen genomförs ibland av en inhyrd konsult, 

annars av personal inom företaget, för att utreda om fastigheten har några tekniska brister. Är 

fastigheten i normalt skick, eller bättre eller sämre än normalt skick? I arbetet med de legala 

parametrarna kontrolleras till exempel om det finns myndighets- eller domstolsförelägganden för 

fastigheten från den tidigare ägaren som måste åtgärdas. Om fastigheten belastas av nyttjanderätt, 

arrende eller gemensamhetsanläggningar. Översikts- och detaljplanen kontrolleras också då dessa 

kan begränsar användandet av fastigheten. Vad det gäller skattefrågor så bedömer man om 

fastighetsaffären får några speciella skattekonsekvenser och hur dessa påverkar fastighetens pris. 

Övrig information om fastigheten som hämtas är bland annat fastighetsregisterutdrag och 
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taxeringsvärde. Utöver att analysera investeringsobjektet sker också fortlöpande 

marknadsanalyser för orterna som Norrvidden är verksamma på. Exempel på information för 

marknadsanalyserna är sysselsättningsgrad, tillväxt och köpeskillingsstatistik för 

fastighetstransaktioner på orten. Innan man förvärvar en fastighet på en ort där Norrvidden inte 

redan har befintlig verksamhet genomförs en noggrann marknadsanalys. 

Nästa steg i processen är att uppskatta vad fastighetens har för värde för Norrviddens verksamhet. 

Värdet är kopplat till avkastningen fastigheten väntas generera. För att kalkylera på fastighetens 

framtida avkastning beräknas fastighetens framtida driftsnetto, vilket innebär samtliga intäkter 

minus fastighetens kostnader. Hur fastighetens avkastning förhåller sig till medföljande risk tar 

man också hänsyn till. Risken utgörs till stor del av fastighetens hyreskontrakt eftersom 

hyresintäkterna utgör en stor del av fastighetens totala intäkter. Kontrakt med kort löptid anses 

innebära högre risk jämfört med kontrakt med längre löptid. Ett exempel på kontrakt med låg risk 

är sådana med statliga verk som hyresgäst med en löptid motsvarande tio år. Norrvidden tar även 

hänsyn till det övriga beståndet när de ska förvärva en fastighet. Att en del av beståndet består av 

fastigheter med låg risk medan en del består av fastigheter med högre risk.  

När man fått en uppfattning om fastighetens värde inleds slutförhandlingar om köpeskilling. För 

att uttrycka sig enkelt så försöker man komma överens med säljaren om ett så lågt pris man anser 

är möjligt med hänsyn till det initiala budet justerat för vad som framkommit under analysen. 

Visar det att säljaren inte är beredd att sälja fastigheten till det pris Norrvidden som mest kan 

tänka sig att betala avbryts affären. Norrvidden omvärderar aldrig fastigheten för att kunna nå 

säljaren till en högre köpeskilling än vad som var tänkt när man gick in i förhandlingsstadiet.  

Informationen från analysfasen, kalkyler om fastighetens framtida avkastning, värdebedömning 

och framförhandlat pris sammanställs i ett beslutsunderlag och lämnas till bolaget styrelse.  

Beslutsprocessen avslutas med att styrelsen fattar beslutar om investeringen utifrån 

beslutsunderlaget. 
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4.3 Sveahem, Peter Karlsson 

Utgångspunkten i beslutsprocessen är att ha en grundstrategi, att ”det här letar vi efter”. Det kan 

exempelvis handla om att inrikta sig på kontorsfastigheter. Sveahems huvudstrategi är att satsa på 

utvecklingsprojekt, och att genom förädling förbättra den investerade fastighetens avkastning. 

Exempelvis om det för orten är normalt med en avkastning på 8 % så kan målet vara att 

avkastningen efter förädlingen ska vara 12 %. Utvecklingsprojekt kan vara fastigheter med 

mindre lyckad förvaltning och med stora vakanser eller slitna ytskikt som på olika vis görs mer 

attraktiva samt genom eget kontaktnät fylla vakanserna med hyresgäster.  

När ett objekt hittats så genomförs en kalkyl för att avgöra om fastigheten är intressant. Några 

rena modeller används inte, utan snarare enklare räknesnurror i Excel för att exempelvis beräkna 

hyresnivåer efter eventuell upprustning och att sprida risken genom att strategiskt ha olika längd 

på hyreskontrakt.  

Därefter stäms prisbilden av med säljaren, antingen mot den redan redovisad prisbilden eller 

genom att ett indikativt bud ges. I den här fasen ”känner parterna på varandra”. Parterna kan i det 

här skedet ofta avgöra om de ligger nära varandra och om det är värt att gå vidare.  

När en prisbild är fastställd utförs en process där faktorer som hyror, byggnadens tekniska skick, 

kontrakt och kostnader som medförs med förvärvet ses över. Vanligtvis sköts processen utifrån 

egen kompetens. Dock förekommer det fall då konsulter tas in för att se över vissa tekniska bitar 

som ventilation och värmesystem, samt krångliga juridiska frågor som specialkontrakt och 

knepiga moms-fall.  

Efter processen kan det vara läge att pruta på priset då fel kan ha upptäckts som fastighetsägaren 

själv inte känt till, som underhållsbehov eller dylikt. Processen kan även visa sig att fastigheten är 

bättre än vad man först trott, exempelvis genom att positiva saker som fastighetsägaren inte känt 

till eller genom egen marknadskännedom veta att bättre användande av fastigheten finns. I det här 

stadiet ses även finansieringsbiten över.  

Alternativt tillvägagångssätt 

Ibland kan snabba affärer behöva göras, i dessa fall kan det vara nödändigt att det vanliga 

tillvägagångssättet för beslutsprocessen frångås. Det kan bero på att en affär känns rätt och att 
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säljaren inte vill ha flera spekulanter, samt att en snabb affär fordras. Kontrakt kan i dessa fall 

skrivas på så kort som en veckas sikt. För dessa affärer kan magkänslan och marknadskännedom 

vara avgörande. Om affären sker via mäklare eller direkt med ägaren kan även ha betydelse. 

Huruvida affären varit bra eller dålig visa sig ofta i efterhand, ”då man har facit i hand”.  

4.4 Gavlefastigheter, Cecilia Öhlén  

Beslutsprocessen inleds med att det uppstår ett lokalbehov hos en kommunal förvaltningsenhet 

inom Gävle kommunen. Detta mot bakgrund att det finns regler som säger att de kommunala 

förvaltningsenheterna ska vända sig till Gavlefastigheter vid behov av lokaler. Efter att 

Gavlefastigheter underrättats påbörjar de sökandet efter en lämplig fastighet som uppfyller eller 

har potential att uppfylla det uppkomna lokalbehovet. Om ingen lokal finns i det egna beståndet 

eller inhyrning ses som ett sämre alternativ kan förvärv bli aktuellt.   

Efter att en lämplig fastighet har identifierats för förvärv och man fått en uppfattning om 

fastighetens pris (köp som sker mellan kommunens bolag och förvaltningar görs till bokfört 

värde) börjar man samla information om fastigheten – ett tillvägagångssätt som kan kallas för att 

en due diligence genomförs. Man kontrollerar detaljplanen för att säkerställa att den inte 

begränsar ägandet eller användandet av fastigheten, det kan exempelvis handla om möjligheten 

att ta parkmark i anspråk, ändra användandet av fastigheten eller erhålla bygglov. En teknisk 

besiktning genomförs och man kontrollerar förutsättningarna för om fastigheten behöver 

anpassas efter den tilltänkta hyresgästens önskemål och vad det kan tänkas kosta. 

Kostnadsuppgifter för drift och underhåll inhämtas också. När tillräckligt med information 

erhållits om objektet och man känner sig tillfreds med fastigheten fortskrider processen.  

I nästa fas kalkylerar man på fastighetens kostnader för drift och underhåll, eventuellt vad det 

kostar att anpassa fastigheten efter hyresgästens önskemål och kapitaltjänstkostnader (ränta och 

avskrivningar). Mot bakgrund av att Gavlefastigheter tillämpar självkostnadshyra, vilket innebär 

att fastighetens kostnader ska täckas av hyresintäkterna, är kostnaderna direkt avgörande för 

fastighetens hyresnivå. Visar det sig att kostnaderna för den aktuella fastigheten blir orimligt hög 

får det till följd att hyran blir därefter, vilket leder till att hyresgästen inte är villig att teckna 

hyreskontrakt utifrån den begärda hyran. Att fastigheten ska generera avkastning tas inte med i 

beräkningarna eftersom Gavlefastigheter inte har vinstintresse gentemot kommunala hyresgäster. 
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Visar det sig att fastighetens kostnader ryms inom en rimlig hyra och en överenskommelse nås 

med hyresgästen gällande hyreskontraktet så sammanställs dessa uppgifter i ett beslutsunderlag 

som sedan lämnas till styrelsen. Beslutsprocessen avslutas med att styrelsen fattar ett beslut. 
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5. ANALYS 

5.1 Beslutsprocessen 

Vår allmänna uppfattning är att alla informanters avsikt är att agera efter strukturerade och 

rationella grunder genom beslutsprocessen. I intervjuerna framkom främst information som tyder 

på ett normativt tillvägagångssätt används i beslutsprocessen. Vi vill dock inte utesluta att 

beteendemässiga aspekter inte förekommer i större utsträckning än vad som framkommit i 

intervjuerna. Därför anser vi att beteendemässiga aspekter likt de som beskrivs i teoriavsnittet bör 

kännas till och beaktas för att få en uppfattning av vad som kan påverka en till synes normativ 

beslutsprocess. 

Intervjuerna har utvisat att beslutsprocessen kan se ut på flera sätt. Samtliga informanter 

redovisar att de följer ett strukturerat tillvägagångssätt genom hela beslutsprocessen, och att de 

utgår från en målsättning med bestämda beslutskriterier för att avgöra vilka fastigheter som är 

intressanta. Skillnader finns mellan hur beslutsprocessen ser ut bland de vinstdrivande företagen 

jämfört med det kommunala bolaget. Bland de vinstdrivande företagen nämns att intressanta 

fastigheter främst hittas på följande sätt: Fastigheten finns ute till försäljning och en 

fastighetsmäklare hör av sig till fastighetsbolaget eller att fastighetsbolaget själv kontaktar ägaren 

som innehar en intressant fastighet. När de vinstdrivande företagen identifierat en intressant 

fastighet genomförs olika typer av analyser för att avgöra om fastigheten är en lämplig 

investering. Detta följs av att ett indikativt bud lämnas, som i sin tur följs av en due diligence-

liknande process. Därefter omförhandlas eventuellt köpeskillingen utifrån vad som visats i due 

diligence-processen, och ett beslut fattas. 

Vi ser stora likheter med tillvägagångssättet som de vinstdrivande företagen presenterar med 

Henneberry och Roberts normativa beslutsmodell som beskrivs i teoriavsnittet. Detta oavsett 

storlek och strategi hos de vinstdrivande företagen som intervjuats. Det förekommer emellertid 

skillnader i hur omfattande arbetet i faserna är, och vem som utför respektive fas. Det 

sammanfattande intrycket är att större företag gör mer omfattande analyser, där specifika 

avdelningar utför respektive fas i processen. Jämfört med i mindre företag, där samma person 

driver processen själv och tar in konsulter i enstaka fall då det behövs.  
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I det kommunala fastighetsbolaget Gavlefastigheter används i likhet med de vinstdrivande 

företagen ett strukturerat tillvägagångssätt, tillvägagångssättet skiljer sig dock på flera punkter. I 

Gavlefastigheter är beslutsprocessens syfte att tillgodose ett behov hos en förvaltningsenhet i 

kommunen. Skillnaderna jämfört med tillvägagångssättet i det vinstdrivande företagen går att 

hänföra till att fastigheten ofta förvärvas för ett specifikt behov. Istället för att uppskatta framtida 

avkastningar så uppskattas självkostnaden för fastigheten, vilket ligger till grund för 

hyressättningen. Att uppskatta ett marknadsvärde är inte heller nödvändigt i beslutsprocessen då 

självkostnadshyran kommer styra vad fastigheten får kosta. Det är även vanligt att 

fastighetstransaktionerna sker mellan bolag inom kommunen, i dessa fall motsvarar priset 

fastighetens bokförda värde.   

I intervjun med Sveahem berättades det om ett alternativt tillvägagångssätt för förvärvsbeslut. 

Detta tillvägagångssätt användes exempelvis vid affärer som kändes rätt och som fordrade snabba 

beslut, eller när säljaren inte ville ha flera olika spekulanter. Aspekter som magkänsla och 

marknadskännedom nämndes då vara avgörande för beslutet. Om investeringen varit lönsam eller 

ej visade sig först i efterhand. Detta tillvägagångssätt kan tolkas till delar av de beteendemässiga 

aspekterna som beskrivs i teoriavsnittet. En tolkning skulle kunna vara att investeraren lockas till 

ett snabbt klipp utan att analysera förvärvet tillräckligt, och att lönsamheten visar sig först efter 

förvärvet. En annan tolkning kan vara att investeraren har en så pass god marknadskännedom så 

att den på kort tid kan bilda sig en tillräckligt bra uppfattning för att fatta ett rationellt beslut. För 

oss är emellertid ”magkänsla” ett diffust begrepp. Det är därför svårt att avgöra om 

tillvägagångssättet i fråga är beteendemässigt, normativt, eller en kombination. Vi nöjer oss 

därför med att konstatera att ett alternativt och mindre strukturerat tillvägagångssätt förekommer.  

5.2 Beslutskriterier 

Samtliga informanter har berättat att de följer strikta beslutskriterier inför sina investeringsbeslut. 

Beslutskriterierna skiljer sig dock mellan de intervjuade företagen. Vasakronan som är den största 

aktören var också det företag som redovisade flest kriterier. För att en fastighet ska anses vara 

intressant ska den finnas på en ort där Vasakronan sedan tidigare är verksamma, inneha rätt läge, 

hålla kvalité i klass med det övriga beståndet, stämma överens med målen om miljö och 

hållbarhet, ha stabila hyresgäster och uppfylla ägarnas avkastningskrav. Norrvidden har i 

jämförelse med Vasakronan, som enbart har kontor och lokaler, riktat in sig på att ha ett mer 
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blandat bestånd. I likhet med Vasakronan har Norrvidden ett beslutskriterium om att förvärva 

fastigheter på orter där de är etablerade. Andra kriterier som framgick var att fastigheten ska 

rymmas inom bolagets strategi och att avkastningen ska vara tillräckligt hög i förhållande till 

risken. Hos Sveahem, som är den minsta aktören bland de intervjuade företagen, utgår man i 

huvudsak från ett beslutskriterium som säger att det ska finnas potential att förädla fastigheten 

och på så sätt höja avkastningen. Som exempel framhölls fastigheter med bristfällig förvaltning, 

höga vakanser och slitna ytskikt. Dessa fastigheter görs sedan attraktiva och nya hyresgäster 

hittades genom personliga kontakter. Gavlefastigheter som är ett kommunalt fastighetsbolag utan 

vinstintresse skiljer sig från de övriga företagen, som alla har avkastning som ett beslutskriterium. 

För Gavlefastigheter är det främsta beslutskriteriet att det ska finnas ett lokalbehov inom 

kommunen att tillmötesgå. Även fastighetens kostnader ska rymmas inom vad som anses vara en 

rimlig hyra för hyresgästen eftersom självkostnadshyra tillämpas.  

Utifrån ovan nämnda beslutskriterier ser vi att företagens beslutskriterier till stor del skiljer sig åt. 

Bland de gemensamma beslutskriterier för de tre vinstdrivande företagen är dock som förväntat 

kriterier kring lönsamhet och avkastning. Även kriterier som kan härledas till god 

marknadskännedom framgår. Hos Vasakronan och Norrvidden i form av att de investerar i 

fastigheter som finns på orter de sedan tidigare är verksamma. Hos Sveahem visar sig 

marknadskännedom inte direkt som ett beslutskriterium, men fördelar med god 

marknadskännedom och personliga kontakter framkommer under intervjun. Vad det gäller 

Gavlefastigheter ser vi marknadskännedom som ett naturligt inslag då de enbart är verksamma 

inom Gävle kommun.  

Gällande beslutskriterierna som skiljer mellan företagen kan vi se likheter med Linds (2005) 

uppdelning av investerartyper på fastighetsmarknaden. Egenskaperna som beskriver ”Core 

investors”, bland annat att de söker fastigheter utan större förvaltningsarbeten på mogna 

marknader med stabila hyresgäster, känner vi igen hos Vasakronans beslutskriterier. 

Investerartypen ”Opportunistic investors” anses som mer riskbenägna och söker felprissatta eller 

fastigheter med omstruktureringsbehov. Denna investerartyp påminner om Sveahems 

beslutskriterier. Den tredje investerartypen ”Renting” investerar i fastigheter där den tidigare 

ägaren stannar kvar som hyresgäst under ett långt hyreskontrakt. Detta i viss likhet med 

Gavlefastigheters beslutskriterier där hyresgästens lokalbehov är utgångspunkten för 
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fastighetsaffären. Kvar av de intervjuade företagen är Norrvidden som framstår vara svårare att 

kategorisera som en viss investerartyp. En kombination av ”Core investors” och ”Opportunistic 

investors” kan kännas igen mot bakgrund av de uttryckligen arbetar med ett blandat bestånd 

innehållande såväl fastigheter med högre risk som låg risk.       

5.3 Information 

Ur teoriavsnittet är det framför allt det som framgår under rubriken ”Investeringsanalys” som 

behandlar informationen som inhämtas inför ett fastighetsförvärv. Investeringsanalysen delas där 

in i fyra delar, vilka är makroekonomisk analys, ortsanalys, fastighetsmarknadsanalys och 

fastighetsanalys. Gällande den makroekonomiska analysen var det enbart Norrvidden som 

nämnde några makroekonomiska faktorer, vilka var tillväxt och sysselsättningsgrad. Vi 

misstänker dock att Vasakronan mot bakgrund av deras stora resurser också inhämtar information 

och genomför analyser av makrofaktorer, även om det inte framgick i intervjun. Från Sveahem 

och Gavlefastigheter framgick inte några makrofaktorer. Att utesluta att någon form av 

makroekonomisk analys genomförs hos dessa anser vi oss dock inte kunna göra. En möjlig 

förklaring till att makrofaktorer inte nämndes i stor utsträckning kan vara att faktorer som berör 

makroekonom kan betraktas som en form av konstaterande av rådande förutsättningar i 

omvärlden, istället för information som inhämtas och analyseras. 

Vad det gäller informationen till orts- och fastighetsmarknadsanalysen ser vi att de intervjuade 

företagens huvudmarknader är städer som uppfyller en gynnsam faktor ur ett ägarperspektiv. I 

litteraturen framgår det att efterfrågan på kontorsfastigheter brukar vara stor i universitetsstäder 

eftersom det lockar tjänsteföretag till staden. Vasakronans fastigheter finns i de fyra 

universitetsstäderna Stockholm, Göteborg, Uppsala och Lund, och i högskolestaden Malmö. 

Även Norrviddens fastigheter finns på orter som har universitet eller högskola. Dessa är Gävle, 

Sundsvall, Östersund, Umeå och Luleå. Sveahem och Gavlefastigheter uppfyller också detta 

eftersom deras kontorsfastigheter ligger i Gävle. Annan orts- och fastighetsmarknadsrelaterad 

information som samlades in hos Vasakronan var information om hyresnivåer. Det nämndes 

också att Vasakronans förvaltningskontor på de olika orterna hade god marknadskännedom och 

att fastighetsanalysprogrammet Datscha användes. Norrvidden genomförde fortlöpande 

marknadsanalyser och nämnde köpeskillingstatistik som exempel på information. Hos Sveahem 

framgick ingen specifik orts- eller marknadsinformation, dock nämndes god marknadskännedom 
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som en viktig egenskap. I likhet med Sveahem framgick ingen specifik orts- eller 

marknadsinformation hos Gavlefastigheter, men eftersom deras verksamhet finns inom ett högst 

begränsat geografiskt område har vi anledning att tro att information inhämtas och att de känner 

marknaden väl. 

Intervjuerna gav alltså ingen samlad bild över vilken ort- och marknadsinformation som 

inhämtades och analyserades inför förvärv. De fåtal exempel på information som framgick i 

intervjuerna framgår också teoriavsnittet. Vi misstänker dock att företagen inhämtar betydligt 

mer orts- och marknadsinformation än vad som framgår. Att de i många fall sker fortlöpande 

marknadsanalyser, och som hos Vasakronan genom olika förvaltningsavdelningar, tror vi är en 

förklaring till att man lätt glömmer bort att denna information faktiskt hämtas.  

Gällande fastighetsanalysen visade litteratursökningen att en due diligence utförs i flera faser. En 

teknisk due diligence där fastighetens tekniska egenskaper utreds. Juridisk due diligence som ser 

över juridiska avtal och regler. Miljö-due diligence där fastighetens miljöstatus fastställs. 

Finansiell due diligence som innebär att avgöra fastighetens intjäningsförmåga, och skatte-due 

diligence där uppgifter om skatter och moms behandlas. Det visade sig att samtliga av de 

intervjuade företagen genomförde en due diligence-linkande process, dock under olika 

benämningar och i olika stor utsträckning. I Vasakronan styrdes due diligence-processen av 

transaktionsteamet och bestod av en juridisk due diligence som ser över kontraktens utformning, 

en teknisk due diligence som bedömer fastighetens kvalité och en skatte-due diligence där 

bolagsaffären ses över. Därefter sker en sammanställning tillsammans med finansavdelningens 

due diligence. Hos Norrvidden berättades det om en analysfas som innefattar ekonomiska 

parametrar som bokföring, hyreslistor och bokslut. Tekniska parametrar som bedömer 

fastighetens tekniska brister och skick. Juridiska parametrar som myndighets- och 

domstolsförelägganden, nyttjanderätter, arrenden, gemensamhetsanläggningar och översikts- och 

detaljplan. Även eventuella skattekonsekvenser som kan uppstå i samband med köpet ses över. 

Detta genomfördes med kompetensen inom företaget, dock förekom det att konsulter hyrdes in 

för den tekniska analysen. Från Sveahem framkom en enklare process innehållande faktorer som 

hyror, byggnadens tekniska skick, kontrakt samt en översyn av kostnader som medförs av köpet. 

Vanligtvis genomförs analysen utifrån egen kompetens, men det förekom fall då konsulthjälp 

används främst gällande tekniska och juridiskt krångliga frågor. Under intervjun med 
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Gavlefastigheter nämndes en due diligence innehållande en teknisk besiktning, detaljplanen 

kontrollerades samt att förutsättningarna att anpassa fastigheten till hyresgästens verksamhet. 

Även kostnadsuppgifter för drift och underhåll hämtades in och eventuell kostnad för att anpassa 

fastigheten till hyresgästens verksamhet. 

Att omfattningen av due diligence skiljer mellan företagen tror vi har att göra med företagens 

storlek och resursstyrka. Av naturliga skäl besitter Sveriges största fastighetsbolag, Vasakronan, 

en betydligt större kompetens inom företaget än det avsevärt mindre Sveahem. Noteras bör också 

att inget av företagen nämnde den på senare tiden framväxande miljö- due diligence. Vi tror dock 

att information kring miljöfrågor behandlas hos företagen, men att det genomförs som delar i de 

andra due diligence-faserna, exempelvis att miljöfarliga byggnadsmaterial behandlas den 

tekniska due diligence, eller att analyser av framtida miljöansvar genomförs i den juridiska due 

diligence. 

5.4 Modeller   

Begreppet modeller visade sig vid intervjuerna kunna tolkas på flera sätt. I flera fall användes 

modeller utan att ”modellen” uttryckligen kallades för en modell. Exempelvis berättade alla 

vinstdrivande företag att kassaflöden och nettonuvärden beräknades, vilket i teorin ofta kallas 

kassaflödesmetod eller diskonteringsmodell, vilket inte nämndes rakt ut som en modell av 

informanterna.     

Hos Vasakronan uppskattades fastighetens värde genom ett strikt tillvägagångssätt där 

kassaflöden och nettonuvärden beräknas. Det framgick även att hyresavtal och hyresgäststruktur 

är en viktig del i kalkylen. Stabila hyresgäster och långa hyresavtal ger en lägre risk, vilket gör att 

lägre kassaflödeskrav kan accepteras. Vidare genomfördes en bedömning av förvärvets risk och 

hur fastigheten passar in i den befintliga portföljen. För att avgöra detta användes Markowitz 

portföljvalsmodell.  

Även i intervjun med Norrvidden framgår det att kalkyler upprättas för att uppskatta fastighetens 

avkastning och framtida driftnetton, samt att en bedömning av hur fastigheten förhåller sig till 

medföljande risk. Vidare framkom att risken till stor del utgörs av fastighetens hyreskontrakt. 

Hyreskontrakt med kort löptid förknippas med högre risk jämfört med hyreskontrakt med lång 

löptid. Även vem som är hyresgäst är av betydelse. Ett exempel på hyreskontrakt med låg risk är 
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statliga verk som tecknat långa hyreskontrakt. Likt Vasakronan tar även Norrvidden hänsyn till 

det övriga beståndet vid förvärv, då portföljen innehåller såväl fastigheter med låg risk som 

fastigheter med högre risk.  

Sveahem använder inte några direkta modeller, istället används enklare räknesnurror i Excel för 

att exempelvis beräkna hyresnivåer efter upprustningar. Vidare framkommer det att 

hyreskontraktens längd strategiskt skrivits på olika längder för att sprida risken.  

Till skillnad mot de vinstdrivande fastighetsbolagen beräknar Gavlefastigheter inte någon 

avkastning vid förvärv då inget vinstintresse beaktas. En kalkyl för kostnader för drift, underhåll, 

kapitaltjänstkostnader och anpassning utförs dock för att avgöra självkostnaden som utgör 

hyresnivån för hyresgästen.  
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6. SLUTSATS  

6.1 Beslutsprocessen 

Vi kan konstatera att en beslutsprocess inför förvärvsbeslut av kontorsfastigheter kan gå till på 

olika sätt. Bland fastighetsbolag, oberoende av företagets storlek och strategi förekommer ett 

strukturerat tillvägagångssätt likt Henneberry och Roberts normativa beslutsmodell. Vidare kan 

vi fastställa att vinstdrivande företags beslutsprocess i princip kan ha ett tillvägagångssätt 

överensstämmer med faserna i Henneberry och Roberts modell.  Vi kan även konstatera att ett 

mindre strukturerat tillvägagångssätt används, exempelvis då snabba beslut fordras, besluten kan 

i dessa fall grundas på magkänsla och marknadskännedom.  

6.2 Beslutskriterier 

Några allmänna beslutskriterier för investeringsbeslut vid förvärv av kontorsfastigheter är svåra 

att uppge. Ett gemensamt kriterium som framgick hos företagen kan dock härledas till vikten av 

god marknadskännedom. Utifrån de skilda beslutskriterierna som framgick hos företagen kan 

dessa kännas igen hos de tre investerartyper som redovisats i teoriavsnittet. Mot denna bakgrund 

kan ett lättare sätt att avgöra hur ett företag beslutar vilka fastigheter som ska förvärvas vara att 

analysera företagets grundläggande strategi och relatera till beslutskriterier de förhåller sig till vid 

förvärv. Exempelvis kan Vasakronans egenskaper, som kan liknas med investerartypen ”Core 

investors”, härledas till beslutskriterier som stabila hyresgäster och byggnader av hög kvalité.  

6.3 Information 

Ett tillvägagångssätt att samla information om fastigheten likt ”due diligence” används i såväl 

små, stora som kommunala fastighetsbolag. Processens omfattning skiljer sig dock, vilket kan 

relateras till företagens storlek och resursstyrka. Även makrofaktorer samt information från orts- 

och marknadsanalys beaktas. Dessa analyser nämndes dock inte som begrepp av samtliga 

informanter. Vår uppfattning är emellertid att denna information till stor del beaktas då samtliga 

informanter berörde dessa delar. Vad vi anser styrker vår tes ytterligare är att begreppen är 

frekvent förekommande i litteraturen. 

6.4 Modeller  

Vi kan konstatera att kassaflödesmetoden och avkastningsmetoder används i vinstdrivande 

fastighetsbolag. Indirekt används även ortsprismodeller då ortsanalyser och tidigare 



30 

 

försäljningspriser tas med i beräkningarna. Vi kan även fastställa att Markowitz 

portföljvalsmodell används. Hyreskontraktens längd och hur stabil hyresgästen anses vara av stor 

betydelse, detta nämns både som en modell i sig och viktig indata för att beräkna avkastningskrav 

för kalkyleringsmodeller. Räknesnurror i Excel förekommer också för att utföra olika typer av 

beräkningar, vilka i sig kan innehålla olika modeller eller i sin helhet kan tolkas som en modell.    

6.5 Sammanfattande slutsats 

Studien har visat att en beslutsprocess likt Henneberry och Roberts normativa beslutsmodell 

förekommer i olika typer av fastighetsbolag. Även ett mindre strukturerat tillvägagångssätt 

förekommer för att fatta beslut inför förvärv av kontorsfastigheter. Vi konstaterar att en stor 

del av informationen som beaktas insamlas genom en due diligence-liknande process, samt 

andra typer av analyser som makro-, orts- och fastighetsmarknadsanalys. Modeller 

förekommer för att beräkna avkastning, kassaflöden, risk och portföljval. Vi uppmärksammar 

att allmänna beslutskriterier kan vara svåra att uppge, men ofta går att härleda utifrån 

företagets strategi. 

6.6 Förslag till fortsatt forskning 

Endast en person intervjuades i det största fastighetsbolaget, Vasakronan. I bolaget fanns 

specifika avdelningar för olika delar i beslutsprocessen. Att genomföra en fallstudie vore i sådant 

fall intressant för att få en klarare bild av hur ett stort fastighetsbolag med specialkompetens inom 

varje område genomför beslutsprocessen.   
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Figurförteckning 

Figur 1: Beslutsprocessen. Egen figur 


