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Abstract 

It isn’t always as simple as reading through a financial report and getting an understanding of 

why a company has performed in a certain way. Companies often brag about sophisticated 

operational models and philosophies but seldom are these whole truths. To comprehend the 

full scale of success factors and understanding of how work is fulfilled a deeper analysis is 

essential. 

 

A business model can be seen as the company’s DNA that specifies exactly how it is meant to 

function and succeed. A business model may be structured in a certain way on a theoretical 

level but may differ in practice. There are several different explanations to this phenomenon. 

Shareholders and other external parties may demand a structured way of working or there 

may simply be a lack of competence or recourses within the company to be able to live up to 

their model. That is why there is a need for a more detailed study of a company’s absolute 

business model and business philosophy. 

 

Further there are many influencing factors that determine how a company’s business model is 

structured and followed. Some of these factors could be a long history of a certain way of 

working, a certain CEO, shareholders, banks etc. The model and business philosophy may be 

a tool for these groups to steer the company in a certain direction and focus on individual 

interests and goals. Therefore it is interesting to research what impact these have and to what 

degree it affects how the company performs.  

 

Fastighets AB Balder is a property investment company which specifically invests and 

manages commercial property within three major regions in Sweden; Malmö, Göteborg and 

Stockholm. Balder was dounded by CEO Erik Selin in 2005. The same year they had a total 

property value of 2,7 Mdkr and by the end of 2008 a total of 7,2 Mdkr and a profit from 

operations of 195 Mkr, a 9 procent increase from 2007. 

 

The purpose of our study is to try and describe and understand Balder’s absolute business 

model focusing on property investment theory. Our goal is to pin point and understand what 

makes them successful and on what grounds their success can be linked to a charismatic CEO 

that also is a major shareholder. This has lead to two research questions: 

 

- How is Fastighets AB Balder’s absolute business model formulated? 

- How does the fact that Fastighets AB Balder’s CEO also is a major shareholder and 

founder of the company affect their business model and business philosophy? 
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-  

Our study has its standpoint in property investment theory that is based on different 

investment strategies, market analysis and financial theory. The empirical study is based on 

three interviews whereof two with employees of Balder (CEO & CFO) and the third with 

GulinFastigher’s CEO. The respondents have been chosen to provide a detailed insight in 

Balder and a second opinion from a company also situated in the Göteborg region to gain a 

second perspective on property investment and management. 

 

Keywords: Property management, property investment, real estate investment, business 

model, CEO, Fastighets AB Balder, GulinsFastigheter 

 

Sammanfattning 

Det är inte alltid lätt att förstå varför ett företag presterat som de gjort genom att endast läsa 

igenom årsredovisningar. Utåt skryter oftast företag med strukturerade arbetsmodeller men 

sällan är det hela sanningen. För att bilda sig en komplett uppfattning om ett företags 

affärsmodell och framgångsfaktorer krävs det djupare analys. 

 

En affärsmodell är ett företags DNA som sätter fingret på exakt vad konceptet bakom 

företagets mål och vision är. Det är en karta på hur ett företag tänkt bedriva en verksamhet 

och på vilka grunder. Att ha utformat en affärsmodell på teoretisk nivå innebär dock inte alltid 

att man verkligen följer den. Kanske är det på grund av att det ser bättre ut mot aktieägare och 

andra externa intressenter eller att man inte har den kompetens och resurser som krävs för att 

eftersträva affärsmodellen. Därför krävs det en mer utförlig studie för att komma fram till 

verkligheten. 

 

Det tillvägagångssätt ett företag bedriver löpande verksamhet på kan vara påverkat av många 

faktorer såsom historia, styrelsen, VD, ägare, banker, etc. En affärsmodell kan bli ett verktyg 

för någon av dessa parter att styra företaget mot deras specifika mål och visioner. Därför kan 

det vara intressant att undersöka närmare vilken effekt en specifik part har i utformningen av 

det sättet ett företag arbetar på och till vilken grad av framgång eller nederlag hänger på vissa 

aktörer. 

 

Fastighets AB Balder är ett fastighetsbolag med inriktning på kommersiella fastigheter. De är 

verksamma inom de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö och med 

huvudkontoret i Göteborg. Balder grundades av Erik Selin år 2005. De hade för samma år ett 

fastighetsbestånd till ett verkligt värde om ca 2,7 Mdkr. År 2008 var fastighetsbeståndet 

värderat till ca 7,2 Mdkr och de hade ett förvaltningsresultat på ca 195 Mkr, vilket var en 

ökning med 9 procent från föregående år. 

 

Syftet med uppsatsen är att försöka redogöra för Fastighets AB Balders verkliga affärsmodell 

med fokus på fastighetsrelaterad verksamhetsteori. Målet är att förstå och undersöka vad deras 

framgång beror på och hur de ser på investeringsstrategi och fastighetslära. För att skapa ett 

vidare perspektiv har vi då valt att även granska GulinsFastigheter. Att Balder styrs av en 

karismatisk VD som samtidigt är huvudägare har lett till följande problemformuleringar: 

 

- Hur är Fastighets AB Balders affärsmodell uppbyggd? 

- Hur påverkas affärsmodellen av att Fastighets AB Balders VD även är huvudägare och 

grundare till bolaget? 
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Studien utgår från teoretiska fastighetsaffärsteoretiska grunder som bygger på olika synsätt på 

investeringsstrategi, marknadsanalyser och finansieringsbehov. Empiriska studien baseras på 

tre intervjuer varav två respondenter har ledande positioner i Balder (VD och CFO) samt en 

intervju med GulinsFastigheters VD. Respondenterna har valts ut för att ge en god inblick i 

Balder samt en extern part som har god kännedom av företaget från ett utomstående 

perspektiv. 

 

Nyckelord: Fastighetsbolag, affärsmodell, fastighetslära, verkställande direktör, Fastighets 

AB Balder, GulinsFastigheter. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

Att ha tak över huvudet är en av människans mest elementära behov och sträcker sig tusentals 

år tillbaka i tiden. Över åren har dessa behov utvecklats och skyddet tagit nya former och 

funktioner. Idag är fastigheter en av samhällets grundpelare och livsviktigt för människans 

välbefinnande. Vidare har det blivit en symbol och framgångsfaktor för många företag som 

söker en fastighet som överensstämmer med dess vision och image. Den naturliga 

utvecklingen har skapat en affärsmöjlighet och marknad för den från början elementära och 

livsviktiga skyddet vi idag kallar fastighet. 

 

Idag kan fastighetsbranschen ses som grunden till hela vårt kreditsystem då 80 procent av alla 

krediter har fastigheter som grund (fastighetsbranschens utbildningsnämnd). Detta kan 

härledas till att fastigheter historiskt sett är tillgångar som inte drastiskt påverkas av mindre 

börs och andra finansiella svängningar och bidrar då med en viss säkerhet och riktmärke. Men 

som allt annat med finansiell koppling, kan även fastighetsbranschen hamna i kris och med 

allvarliga konsekvenser som följd. Tillföljd av den tillsynes stabila marknaden är det en av få 

branscher som har lätt att belåna likvida medel för fastighetsinvesteringar och därmed snabbt 

kunna expandera och öka företagets marknadsvärde. 

 

Trots fastigheters natur och förhållande till människans fortlevnad finns det som i alla 

branscher en hård konkurrens att kunna erbjuda de mest attraktiva lösningarna och till priser 

som gör det till en lönsam affär. För att lyckas med detta krävs en tydlig affärsmodell som ger 

dig den fördel över konkurrenter som krävs för att överleva. Konkurrensen på marknaden är 

hård och varje fastighetsprospekt och investeringsbeslut måste tas med hänsyn till det aktuella 

företagets strategi och vision. Det finns olika strategier beroende på vad företagets mål är och 

vilken riskgrad de är beredda att ta i jakten på vinst. 

 

För att kunna analysera ett fastighetsföretags affärsmodell och bilda förståelse för vad som 

styr verksamheten och på vilka grunder, är det viktigt att gå in på djupet och sammanställa 

empirisk information och pussla ihop detta tillsammans med teoretiska fundament. En person 

utan insyn i branschen kan lätt få uppfattningen om att alla företag arbetar på samma sätt; 

köpa, förvalta och sälja med vinst. Det är därför viktigt att redogör i detalj och bryta ned en 

affärsmodell för att isolera detaljer som gör ett företag unikt och kan härledas till framgångar.  

 

Inom Göteborgsregionen finns det flera stora aktörer på fastighetsmarknaden. Gemensamt för 

många av dessa är lång historia och tradition inom branschen. Ett av de yngre 

fastighetsbolagen är Fastighets AB Balder som bildades år 2005 ur det börsnoterade företaget 

Enlight AB. Bolaget hade vid samma års slut ett fastighetsbestånd om 53 fastigheter till ett 

verkligt värde om ca 2,7 Mdkr. Sista mars år 2009 hade de ett fastighetsbestånd till ett 

verkligt värde om ca 7,1 Mdkr och 2008 års förvaltningsresultat före skatt uppgick till 195 

Mkr. Balders huvudsakliga inriktning är kommersiella fastigheter i storstadsregionerna 

Stockholm, Göteborg och Malmö. Balderaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small 

Cap. Balder hade den 31 Mars 2009, 1757, antal aktieägare med Erik Selin Fastigheter AB 

som huvudägare med 40,0 procent av kapitalet samt 60,2 procent av rösterna. Erik Selin 

grundade Balder och är idag VD för företaget. 
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1.2 Problemdiskussion 

Att kartlägga ett företags arbetssätt, strategi och mål är en nödvändighet för att kunna förstå 

varför företaget presterar som det gör. En årsredovisning ger inte en komplett bild av 

verksamhetens arbete och strategi och oftast vet kanske inte de ledande inom företaget exakt 

på vilka grunder arbete genomförs. Detta kan medföra att man förbiser vissa viktiga 

frågeställare som ämnade kunde effektivisera arbetet och öka lönsamheten. 

 

Ett företag som på några år expanderat explosionsartat och som hela tiden ökat lönsamheten 

måste ha en nyckel till framgång som inte kan tillskrivas tur och tillfälligheter. Vad är det då 

som driver denna utveckling och framgång? På ytan syns detta endast i form av siffror i en 

årsredovisning och en kort verksamhetsberättelse men visst måste det finnas en djupare 

teoretisk förankring som utformar Balders affärsmodell och arbetssätt? På en marknad med få 

affärsmöjligheter och många konkurrenter kan det vara svårt att hitta objekt att expandera 

fastighetsportföljen med. Trots detta har Balder lyckats förvärva ett stort antal fastigheter och 

samtidigt behålla en god soliditet och lönsamhet efter en relativt kort period. Vad ligger 

bakom viljan att växa och till vilken grad är man beredd att belåna likvida medel och riskera 

en negativ hävstångseffekt som kan medföra förödande konsekvenser för företagets existens? 

 

En intressant detalj med Balder är det faktum att det styrs av en VD som även är huvudägare i 

bolaget samt andra fastighetsrelaterade företag. Hur mycket av framgången och handlingarna 

kan härledas till detta och finns det en koppling med risktagandet, ägarstrukturen och 

affärsmodellen? 

 

Detta har skapat ett intresse hos oss att undersöka vidare ur ett entreprenöriskt perspektiv vad 

som gör Fastighets AB Balder framgångsrikt. Och det kan vara svårt att sätta detta i relation 

till något. Därför har vi valt att även granska GulinsFastigheter som ett jämförande 

fastighetsbolag för att tillsätta ytterligare perspektiv. 

 

1.3 Problemformulering 

- Hur är Fastighets AB Balders affärsmodell uppbyggd? 

- Hur påverkas affärsmodellen av att Fastighets AB Balders VD även är huvudägare och 

grundare till bolaget? 

 

1.4 Syfte 

Uppsatsens syfte är att ge förståelse för vad som gjort Fastighets AB Balder till ett snabbt 

växande, framgångsrikt företag samt undersöka betydelsen av Erik Selin som VD. 

 

1.5 Perspektiv 

Det övergripande perspektivet i uppsatsen är analytiskt, då vi utifrån insamlad information 

bearbetar den analytiskt med vetenskaplig teori som instrument. Vårt problem kommer att 

angripas utifrån extern intressent. 

 

1.6 Avgränsning 

Studien fokuserar på strategiska aspekter som står till grund för ett fastighetsbolags 

utveckling. Studien är baserad i synnerhet på ett antal författares teoretiska modeller och 
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tillvägagångssätt som beskriver hur ett fastighetsbolag kan bedriva sin verksamhet. Studien är 

också avgränsad till två fastighetsbolag - Fastighets AB Balder samt GulinsFastigheter.  

 

1.7 Empiriskt undersökningsområde 

Det är genom personliga intervjuer, analyser av externa rapporter samt allmän tillgänglig 

verksamhetsinformation vi tillhandahållit nödvändig information för att sammanställa en 

empirisk grund.  
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2 Metod 

 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Inom samhällsvetenskapliga forskningar så skiljs ofta två olika vetenskapliga förhållningssätt 

åt: hermeneutik och positivism (Johansson 2003). 

 

2.1.1 Hermeneutik 

Hermeneutik kännetecknas framförallt av tolkning och förståelse. Ett viktigt begrepp inom 

hermeneutiken är den hermeneutiska cirkeln, och det är en process för där tolkning sker 

genom växling mellan att betrakta helheten och delarna.  När forskaren närmare undersöker 

fenomenet så används förförståelsen som en vägledning. Enligt Hartman (2004) så har 

tolkaren alltid en viss förförståelse för ett fenomen. Med förförståelse menas att forskaren gör 

en preliminär tolkning av fenomenet utifrån uppfattningar denne har fått om fenomenet 

genom exempelvis egna erfarenheter eller utbildningar (Hartman, 2004). Undersökningen kan 

sedan komma att styrka forskarens preliminära tolkning eller leda till en revision av den. 

Forskaren formar hela tiden en ny heluppfattning av fenomenet.  Denna process upphör när 

denne uppnått en så pass stor grad av koherens mellan tolkningarna av helheten och delarna – 

cirkelns rörelse ”upphör”. Tolkningslära är således en mycket central aktivitet inom den 

hermeneutiska forskningen (Johansson, 2003).  

 

För att vi ska kunna ge meningsfulla svar på våra frågeställningar kommer vi utgå från en 

hermeneutisk forskningsprocess. Genom de intervjuer med respondenterna vilka har många 

års praktisk erfarenhet inom branschen kan vi vara säkra på att vår förståelse för ämnet har 

stärkts. Det har varit viktigt för oss att kunna pendla mellan teori och empiri för att tolka och 

skapa oss en förståelse. En annan förklaring till detta skulle kunna vara att vi har ställt 

helheten i relation till delarna. Våra tolkningsresultat från detta står därför till grund för 

innehållet i analys- samt slutsatskapitlet. 

 

2.2 Forskningsansats 

För att det ska vara möjligt att kunna dra vetenskapliga slutsatser som skapar kunskap om 

samhället, människans livsvärld eller organisationer finns det två huvudsakliga 

tillvägagångssätt för detta, induktion eller deduktion. Dessa kan ofta vara invävda i varandra 

och det kallas då för abduktion, vilket utgör det tredje tillvägagångssättet (Andersen, 1998).  

 

Genom induktion syftar forskaren till att skapa nya teorier genom att studera verkligen. Det 

förutsätter att forskaren inte har låtit sig påverkas av redan etablerad teori om det enskilda 

fallet. En enkel beskrivning för denna metod skulle kunna bli att forskaren utgår från empirin 

för att tillsist fullborda sina resultat i teorin. Den induktiva forskningsmetoden kallas även för 

upptäcktens väg (Andersen Ib, 1998), eftersom den ger möjlighet till att upptäcka samband till 

de explorativa undersökningarna. Men att rättfärdiga en generell relationssats är inte möjligt 

med denna typ av metod (Hartman, 2004).  

 

Utifrån den deduktiva metoden utgår forskaren ifrån teorier för att fastställa en generell 

kunskap om ett fenomen. Den deduktiva metoden är den motsatta till induktionen. Istället för 

att vara teorineutral skall forskaren med denna metod utforma en hypotes om en generell 
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relationssats. Metoden är inte till för en allmän observation för att på så sätt hoppas att 

upptäcka en regelbundenhet, utan metoden går ut på att rättfärdiga den utformade hypotesen, 

och det är även den som styr vad valet blir att observera. Syftet är att komma fram till 

vetenskaplig kunskap om problemet, och då är inte det väsentliga att upptäcka en generell 

relation, utan att rättfärdiga den (Hartman, 2004).  

 

I enkelhet går det att säga att abduktion innebär växelverkan mellan induktion och deduktion. 

Forskaren utgår från både teori och empiri för att skapa kunskap om fenomenet. Denna 

process har ofta den inverkan att skapa nya frågor och dessa kräver i sin tur nya svar 

(Andersen, 1998).  

 

Val av ansats 

Vi har tidigare nämnt att det är svårt att skilja på den induktiva och deduktiva 

slutledningsmetoden under undersökningen eftersom dessa två metoder ofta är invävda i 

varandra. Denna uppsats är påverkad av den deduktiva ansatsen eftersom vi utgått från 

litteratur om ämnet, men vi har inte låtit teorin styra vår empiriska forskning eftersom vi har 

låtit respondenten tala oberoende av vår teoretiska referensram. Således kan vi säga att 

studien byggd av en abduktiv ansats. 

 

2.3 Vetenskapligt angreppssätt  

Inom samhällsvetenskaperna brukar det skiljas på två huvudsakliga metodiska angreppssätt 

för genomförandet av en undersökning, nämligen kvalitativa respektive kvantitativa metoder. 

Valet av metod bör väljas efter forskarens frågeställning. Det finns inget som talar för att 

forskaren endast kan välja ett utav tillvägagångssätten för att ge meningsfulla svar åt 

frågeställningen, utan kombination av metoder är också tillämpligt för att bäst kasta ljus över 

problemet (Holme & Solvang, 1997).  

 

2.3.1 Kvalitativ metod 

Undersökningar som utgörs av kvalitativa metoder kännetecknas av att försöka förstå hur 

människan upplever sin omgivning och sig själv. Genom undersökningar med denna typ av 

metod kan vi, med hjälp av de kvalitativa data som framställs, få djupare förståelse av det 

problemkomplex som vi avser att studera. Det viktigaste med kvalitativa undersökningar är att 

få en förståelse för helheten (Ibid).  

 

2.3.2 Val av undersökningsmetod 

Med utgång från våra frågeställningar anser vi att den kvalitativa metoden är mest relevant. 

Detta eftersom det ingår att skapa en förståelse för vilka strategier företaget använder och hur 

branschen ser ut samt bedöma framtidssituationen med hjälp av nyckeltal och dylikt. 

Modellerna vi beskriver i den teoretiska referensramen kommer stå till grund för hur vi 

genomför analysen. 

 

 

2.4 Datainsamlingsmetod  

När empiriska undersökningar utförs är valet av metod viktigt för hur insamling av 

information ska gå till (Lundahl & Skärvad, 1999). Forskaren kan samla in primärdata och 
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sekundärdata. Primärdata är egeninsamlad data. Sekundärdata är data insamlad av andra 

forskare än en själv (Andersen, 1998).  

 

Insamlingen av primärdata har gjorts genom intervju med Fastighets AB Balders VD Erik 

Selin, Fastighets AB Balders ekonomidirektör Magnus Björndahl och GulinsFastigheters VD 

Jan Aronsson. Vår insamling av sekundärdata har skett genom befintlig litteratur. 

 

2.4.1 Intervjumetod 

Intervjuer är en metod för datainsamling och är en mycket vanligt förekommande form av 

frågeundersökning. Personer som blir intervjuade förser forskaren med primärdata, och 

datainsamlingen genom intervjuer kan förekomma i olika sammanhang. Dem kan förekomma 

vid fallstudier, deltagande observation, vid personalrekrytering, experiment, etc. 

Informationen som samlas in är betydande i alla dessa sammanhang och kan genomföras med 

olika metoder och med olika syften (Lundahl & Skärvad, 1999). 

 

Det finns olika typer av intervjuer, vissa kan kategoriseras exempelvis som strukturerade eller 

ostrukturerade. Intervjuer som ter sig vara osystematiska och ostrukturerade är något som 

karakteriseras av den kvalitativa metoden. Här är det inte meningen att forskaren ska ställa 

fasta frågor eller skapa fasta svarsalternativ, utan respondenten låter sig formulera sina egna 

svar (Ibid).  

 

Vår intervjuteknik är baserad efter en kombination av en öppen och semistrukturerad teknik. 

Vi valde att göra på detta sätt eftersom vi vill få en förståelse och även relatera till teorin. 

Enligt Jensen (1991) finns det en risk med att använda enbart denna typ av intervjuteknik och 

det är att respondenten enbart ger subjektiva svar och då finns det risk att diskussionen 

hamnar utanför fokus för vad som eftersträvas. Det kan också bli svårt att styra intervjun i den 

meningen att forskaren inte får viktig specifik fakta som har med syftet att göra (Ibid).  

 

Vi har skickat ut ett formulär i förväg till respondenterna för att ge denne en uppfattning om 

vad intervjun skulle behandla. Vi lät inte respondenten få reda på vad det står i teorin, utan 

han har talat fritt hur deras tillvägagångssätt har och går till i deras företag. Intervjun med Erik 

Selin gjordes den 15:e maj klockan 10.30 och varade i ca 70 minuter. Intervjun med Magnus 

Björndal gjordes den 1:a juli 13.15 och varade även den i ca 70 minuter. Intervjun med Jan 

Aronsson gjordes den 17:e juli 10.00 och varade i ca en timma. Samtliga intervjuer 

genomfördes år 2009. 

 

 

2.5 Undersökningens tillförlitlighet och giltighet 
 

2.5.1 Källkritik 

Det är viktigt att forskaren kritiskt granskar de data, framförallt sekundärdata, som samlas in i 

sökningsprocessen. Detta eftersom forskaren inte vet om informationen är pålitlig, relevant 

eller giltig. Källor där informationen är hämtad ifrån företags hemsida kan till exempel vara 

medvetet vinklade eller ofullständiga. (Lundahl & Skärvad, 1999).  

 

Vi är medvetna om att vi har lagt stor vikt vid endast ett fåtal författare i teorikapitlet. Det är i 

huvudsak en bok som vi har fokuserat oss på. Anledningen till detta är för att det har varit 
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svårt att hitta information som relativt omfattande beskriver hur en verksamhet kan bedrivas i 

fastighetsbranschen som är väldigt unik.  

 

2.5.2 Validitet 

Med validitet önskar forskaren ge hög kvalitet av mätningarna denne utför. Validitet i en 

mätning kan definieras som frånvaro av systematiska mätfel (Lundahl & Skärvad, 1999).  

 

Det bör beaktas att vi kan ha missat eller att det kan finnas fler synsätt som anses relevanta för 

att göra en så bra analys som möjligt. Då vi gjorde intervjun så finns det en risk för att vi har 

tolkat den information som vi fick fel. Således har vi skickat tillbaka information efter vi 

sammanställde den till respondenterna för att bekräfta att allt stämmer.  

 

2.5.3 Reliabilitet 

Reliabiliteten anger hur hög grad av frånvaro av slumpmässiga mätfel som återges. God 

reliabilitet återfinns i undersökningen om mätningen inte ger ifrån sig några slumpmässiga fel 

(Lundahl & Skärvad, 1999).  

 

Vårt empiriska material har uppnått relativt god reliabilitet genom att intervjuerna som 

genomförts inte har varit styrda. Detta med hjälp av kompletterande frågeformulär för att 

hålla dialogen till syftet. 
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3 Teoretisk referensram 

 

Kapitlet beskriver hur ett fastighetsföretag utifrån ett antal teoretiska tillvägagångssätt och 

modeller kan bedriva sin verksamhet för att bli lönsamma. Kapitlet vägleder 

fastighetsinvesteraren från förberedelserna med olika analyser, till beslutet om att avyttra 

fastigheten. 

 

3.1 Investeringsramverk 

Den grundläggande fastighetsläran kan delas upp i fyra delmoment som tillsammans bildar ett 

ramverk som kan användas för att genomföra och förstå lyckade fastighetsinvesteringar. 

Dessa fyra benämns som strategi, analys, beslutsfattande och investeringstransaktion och 

feedback (Pyhrr & Cooper, 1982).  

 

3.1.1 Strategi 
Det första steget i en fastighetsinvestering är att utforma en klar och tydlig strategi baserad på 

vad som anses vara ett rimligt avkastningskrav och riskgrad i ett investeringsprojekt. Strategin 

bör innefatta fyra steg. Det första är allmänna riktlinjer för att skapa en generell 

investeringsfilosofi som ger en vägvisning i hur företaget ska agera i vissa situationer. Det 

andra steget är att utveckla mål med investeringarna samt en utvärderingsmall som kan spegla 

om företaget lyckats uppnå ett mål. Efter detta skall företaget utveckla detaljerade planer och 

policys som strävar efter att på det mest produktiva sätt skapa högsta möjliga lönsamhet. 

Slutligen skapas en analysstrategi som innebär att man på förhand vet hur ett en fastighet ska 

analyseras och beslut om investering tas (Ibid). 

 

3.1.2 Analys 

I det andra momentet behandlas analys av en potentiell investering. Resultatet av detta 

moment är en mätning av avkastning och riskgraden som utgör grunden i företagets 

investeringsstrategi. Detta är väsentligt för att få en sofistikerad uppfattning om det är lönsamt 

att investera eller om det endast är ett kortsiktigt projekt. Analysen kan börja med en generell 

analys där attraktivitet baserat på läge, estetik med mera beaktas. Sedan följer en djupare 

granskning där finansiella aspekter utreds med hjälp av olika modeller och prognoser. 

Tillsammans bildar dessa en stabil helhetsanalys som strävar mot företagets investeringsmål 

och strategi (Ibid). 

 

3.1.3 Beslutsfattande 

I det tredje momentet är det beslut som ligger i fokus. Att förstå vikten av rätt beslut och 

varför man valt att agera på ett specifikt sätt. Beslut om investering kan vara grundade på 

olika faktorer såsom att följa en strategi med avsikt att skapa sig en optimal fastighetsportfölj. 

Beslut i allmänhet baseras på avvägningar mellan avkastningskrav och riskgraden i kontext 

med verksamhetens mål och strategi (Ibid).  
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3.1.4 Investeringstransaktion och feedback 

Naturligt är det bara en andel av fastighetsprospekten som i slutändan aktualiseras efter att 

man gjort en noggrann bedömning av investeringen. Oavsett om affären genomförs eller inte 

är det av vikt att ha ett återkopplande moment där alla insamlad data, erfarenheter och 

slutsatser används som ett utvärderande instrument. Feedback-processen är en viktig kugge i 

alla delmoment och sak ses som en självklarhet i en lärande investeringsprocess (Ibid). 

 

3.1.5 Investeringsprocessen 

Investeringsprocessen beskriver hur en investerare kan gå tillväga under dennes resa från 

början till slut. Det är alltså inte en process som beskriver hur investerare faktiskt gör, utan 

hur dessa bör göra. Stegen är högt relaterade till varandra och kan inte arrangeras annorlunda. 

Processen är bestående av tio steg:   (Pyhrr & Cooper, 1982).

   

Steg 1: Fastställa en investeringsstrategi – I detta steg bestämmer investeraren en 

övergripande investeringsfilosofi, mål och beslutskriterier, planer och policies samt strategi 

och analyser. En investeringsfilosofi är generella principer som styr investeraren i sitt 

agerande. Filosofin bestämmer också vad för avkastning och risk som är aktuell och 

acceptabel för investeraren. Kriterierna används för att bedöma om alternativa investeringar 

har någon möjlighet för att passa investerarens mål. Strategier och analyser upprättas för att 

guida investeraren genom processen (Ibid). 

 

Steg 2: Ta fram investeringsalternativ – Att undersöka alla de egendomar som investeraren 

hittar som uppfyller kriterierna kan vara både tidskrävande och improduktivt. Men vad 

investeraren får ut av detta är erfarenhet av olika marknader, och hur denne skall gå tillväga 

med framtida undersökningar som kortar ner arbetsprocessen (Ibid). 

 

Steg 3: Analysera egendomen med hjälp av en överskådlig feasibility analysis – Detta är 

en analys för att utvärdera möjligheten att genomföra en investering. Det beskrivs mer om 

detta under ”rimlighetsanalys” senare i kapitlet (Ibid). 

 

Steg 4: Förhandla med säljaren – Steget innebär helt enkelt att förhandla med säljaren om 

allt som är relevant för affären. När det gäller inkomstbaserade fastigheter så agerar inte 

utvecklaren förrän denne är övertygad om att den nya fastigheten kommer att vara lönsam och 

möta målen. När en redan existerande egendom skall byta ägare skall både säljaren och 

köparen bestämma ett pris som passar deras mål. Långivare kommer inte att ställa upp om de 

inte vet att det kommer att löna sig. Detaljer av vad förhandlingen innefattar grundas utav steg 

1 och av analysen i steg 3 (Ibid).  

 

Steg 5: Göra en fördjupad feasibility research – Är båda parter nöjda så innebär detta 

steget att utföra mer grundliga och precisa analyser. Dessa analyser är väldigt omfattande och 

innebär ofta att nya förhandlar måste göras efter det att dessa analyser är färdiga. Det är också 

oftast här som investeraren väljer att fortsätta eller lägga projektet åt sidan. Det är fyra 

områden som skall analyseras under detta steg och det är: fastighetsmarknaden, den fysiska 

strukturen av egendomen, sammanställning av legala, politiska och omgivningsfaktorer och 

det sista området behandlar hanteringen av egendomen (Ibid). 

 

Steg 6: Strukturera fördelar med skatt – Innan det är möjligt att räkna ut kassflöden efter 

skatt så måste investeraren strukturera för vilka skattesatser som gäller. Därefter går det att 
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räkna ut risker och avkastning fullt ut. Skatten kan spela en avgörande roll i många 

fastighetsinvesteringar. En sänkt skatt kan innebära ett mycket bättre resultat för investeraren. 

Därför bör en analys av detta göras noggrant med hänsyn till investerarens uppsatta mål 

(Maisel, 1987).  

 

Steg 7: Göra en kassaflödesanalys – Informationen från föregående steg hjälper investeraren 

att göra en kassaflödesanalys efter skatt. Arbetet kan innehålla en känslighetsanalys
1
 av 

nyckeltal, analys av vilken avkastning investeringen ger samt vilka risker som finns. Denna 

fas är den sista som innefattar en analysmomentet (Pyhrr & Cooper, 1982). Det finns inte bara 

ett enda eller ett enkelt kassaflöde, utan pengar kan komma in på olika sätt. Ett sätt är genom 

operationer som avspeglar nettoomsättningen, eller vid avyttring av fastigheten som avspeglar 

exempelvis försäljning. Det är nu investeraren gör sitt sista beslut om att hoppa av affären 

eller fortsätta med de sista förhandlingarna med köparen (Maisel, 1987). 

 

Steg 8: Slutgiltiga förhandlar – I detta stadium bör investeraren vara bekant med vilka risker 

som är involverade och vad för potentiell avkastning som är aktuell samt vilka faktorer som 

påverkar detta. Förhandlingen har kommit så långt att det är i denna fas som avtal skall 

skrivas under och ett överlämnande av fastigheten ska ske (Pyhrr & Cooper, 1982).  

 

Steg 9: Förvalta egendomen – När förvärvet är genomfört fortsätter arbetet med att förvalta 

egendomen. Det är med ett framgångsrik ägande som det går att nå de planerade intäkterna 

för fastighet. Det är ledningens uppgift att rapportera till investerarna över tillståndet för 

fastigheten samt övervaka hur väl de presterar. Det är ofta storleken på investeringen som är 

avgörande för vad investeraren själv gör, eller om denne delegerar ansvar till andra personer 

med olika professionella kvalitéer (Pyhrr & Cooper, 1982). 

 

Vad gällande investeringar för inkomstfastigheter påpekar Sherman Maisel (1987) att mycket 

av framgången för en investering kan kopplas till individuella faktorer. Det är mycket som 

skiljer angående erfarenhet och ledningsskicklighet och det avspeglas också i hur 

investeringen finansieras och hur investeraren lyckas med att få bra lån. Därför kan 

nettoinkomsterna variera kraftigt beroende på vem eller vilka det är som sköter investeringen 

och förvaltningen av egendomen (Maisel, 1987). 

 

Steg 10: Avyttra egendomen – Om inte egendomen byts ut så förväntas den bli såld. När en 

fastighets ska säljas så är timingen avgörande för säljarens ersättning (Pyhrr & Cooper, 1982). 

 

Arbetet med tiostegsprocessen, framför allt stegen 2-8, ger en övergripande men betydelsefull 

arbetsprocess som säkerställer att alla betydande aspekter bearbetas och tas i hänsyn till. 

Mycket handlar om att analysera och fatta beslut av de data som framställts. Om analytiker 

inte tar fram säker och adekvat information för detta arbete så kommer det att visa sig vid ett 

senare skede. Då det för en investerare är högst intressant att få reda på vilken avkastning 

relativt till risk som en investering innebär, så förväntas investeraren att han eller hon kan 

fatta sina beslut efter rätt underlag. Vidare så ska det betonas att processen är dynamisk och 

bör anpassas efter det enskilda projektet (Pyhrr & Cooper 1982). 

 

                                                 
1
 Undersöker hur en verksamhet påverkas av extremvärden, t ex. vad händer om avkastningen för totalt kapital 

sjunker med 20 procentenheter (Lee et al, 1999). 
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3.1.6 Rimlighetsanalys 

Ofta anses investeringsanalys bestå av finansiella mått som strävar efter att maximera 

företagets lönsamhet. I och med en rimlighetsanalys belyser man en annan aspekt av 

fastighetsinvestering. Det centrala är icke-finansiella mått och modeller där man istället 

undersöker om det är rimligt med denna investering relativt till företagets strategi och mål. 

Målet med analysen är att testa om en investering är hållbar med hänsyn till 

marknadssituationen samt legala, politiska och sociala faktorer. Detta ska genomföras på varje 

enskilt investeringsalternativ och vägas emot andra alternativ eller prospekt. Det ger även ett 

nödvändigt underlag till alla parter involverade i affären då det är väsentligt att ha en hållbar 

affär inte bara på ett ekonomisktplan med låntagare och finansiärer utan även sett till 

samhället i stort. En fastighet kan fortfarande vara det bästa alternativet relativt ett annat 

objekt trots att den beräknade lönsamheten och riskgraden inte är på samma nivå. Denna 

avvägning är en central del i rimlighetsanalysen (Pyhrr & Cooper, 1982). 

 

Typer av rimlighetsanalys 

En generell rimlighetsanalys är en sammansättning av sju olika delanalyser som är aktuella 

beroende på vilken typ av fastighetsinvestering analysen har som mål (Ibid). 

 

1. Strategisk studie – avgörande om vilka investeringsmål företaget har tillsammans med 

olika policys, framtidsplaner och beslutskriterier.  

2. Juridisk studie – olika legala och politiska regler och begränsningar synas i detta 

moment för att säkerställa att inga oväntade limitationer inskrider i 

investeringsprocessen.  

3. Kompatibilitetsstudie – fastigheten sätts här i kontext med sin omgivning för att 

undersöka hur den förhåller sig till statlig byggnadsplanering, bygglov, 

miljörestriktioner samt närliggande fastigheter. 

4. Marknadsanalys – fokus ligger på makroekonomiska studier vilket inkluderar regional 

marknadsanalys och annan insamlad data som kan ge en fingervisning av 

marknadssituationen och användas som värdemätare. 

5. Handelsvaroanalys – olika kundundersökningar, analyser av konkurrerande 

fastigheter, sälj och marknadsförings strategier samt prisanalyser.  

6. Arkitektur och ingenjörsanalys – en utvärdering av en fastighet baserat på tekniska 

analyser som avgör byggnadskvalitet, byggnadsåtgärder, landprover mm. 

7. Finansiell/ekonomisk studie – framtida kassaflödesanalyser, skatt och taxeringsfrågor, 

avkastningsanalys, finansieringsalternativ mm. 

Till vilken grad en rimlighetsanalys genomförs beror självklart på storleken av investeringen 

och betydelsen för företaget. 

 

3.1.7 Livscyklar 

För att bemästra fastighetsinvestering till fullo är det vitalt att man är införstådd med de olika 

livscyklarna en investerare kommer i kontakt med och som påverkar avkastningskrav och 

riskgraden på vilket investeringsbeslut baserar på. En fastighets livscykel delar upp en 

investering över tiden och sätter den i förhållande till en ökad eller minskad riskgrad beroende 
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på i vilket stadium en fastighet befinner sig. Den andra livscykeln avser ett ägande perspektiv 

från förvärvsdatumet till då företaget avyttrar en fastighet. Den sista livscykeln är den som 

berör investeraren och beteendemönster beroende på mognadsgraden. Investeraren kan ses 

som en person eller ett företag beroende på den enskilda situationen och 

finansieringsstrukturen (Pyhrr & Cooper, 1982). 

 

3.1.8 Fastigheternas livscykel 

 
Figur 1 GLITAMAD-pyramid (Phyrr & Cooper 1982) 

 

Varje fastighet har sin egen livscykel och denna kan grafiskt beskrivas enligt modellen ovan. 

Ett företag kan välja att investera i en fastighet oberoende av vart den befinner sig enligt 

GLITAMAD-pyramiden. I företag som endast investerar i etablerade fastigheter och inte i 

nybyggnationer befinner sig oftast fastigheterna mellan steg fyra och fem där riskerna är låga, 

och det finns en hög uthyrningsgrad. Toppen av pyramiden symboliserar även ekonomisk 

stabilitet då intäkter och utgifter oftast är stadigvarande tillskillnad från att investera i en 

fastighet som kräver stora ekonomiska resurser utan någon garanti för hög beläggningsgrad. 

För fastighetsbolag som investerar i befintliga fastigheter innebär det en långsiktighet med 

relativt låg riskökning i jämförelse till den risk ett nybyggande företag utsätts för under en 

kortare tidsperiod. Ett företag ska noga utvärdera vart i livscykeln de väljer att involvera sig i 

en fastighet. Beroende på vilket steg som är aktuellt representeras det med olika 

avkastnings/riskproportioner samt olika finansieringsbehov och strategiskt portfoliovärde. Det 

varierar från investerare till investerare vilket steg i cykeln som väljs och vilken avsikt man 

har med sin verksamhet (Pyhrr & Cooper, 1982). 

 

3.1.9 Nedåtsidan av fastighetens livscykel 

Den naturliga livscykeln för en byggnad är att den med tiden behöver mer och mer underhåll 

vilket i sin tur resulterar i större utgifter och lägre lönsamhet. Genom detta kan man då 

konstatera att risken ökar med åren och tillslut kommer man till en punkt då fastigheten måste 

avyttras då det inte längre är en rimlig investering (Ibid).  
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En passiv investerar som inte har för avsikt att involvera sig i större renoveringar har för vana 

att vara aktiv under de två första faserna på nedåtsidan pyramiden. Denna tidsperiod kan 

sträcka sig mellan 15-25 år räknat på en nybyggd fastighet men högbeläggningsgrad och 

stadigt pengaflöde. Andra former av investerar som pensionsfonder och försäkringsbolag ser 

gärna också investeringar i relativt nya fastigheter där säkerheten är hög och risken låg. Den 

tredje kategorin investerare kan klassas som fastighetsbolag och individer som värdesätter 

attraktiva lägen där konkurrensen är låg och fastigheterna äldre (Pyhrr & Cooper, 1982).  

 

Varje fastighet når eventuellt ett stadium i livscykeln då det krävs större renoveringar för att 

den inte ska förfalla. När en fastighet nått denna nivå bör den oerfarna investeraren överlåta 

fastigheten till någon med större erfarenhet som har resurser och kunskap att genomföra 

renoveringar och på så sätt se till att fastigheten inte når slutet på livscykeln utan återuppstår 

med en förlängd livslängd (Ibid).  

 

3.1.10 Ägandelivscykeln 

Denne livscykel belyser en individ eller företags ägande i en fastighet över en specifik 

tidsperiod oavsett om denne sträcker sig över hela fastighets - livscykeln eller bara en specifik 

del. Det finns i huvudsak två olika typer av investerare som agerar annorlunda baserat på den 

ägande – livscykeln varav en är aggressiv och ute efter att snabbt maximera vinsten genom att 

äga en fastighet i ett till två år för att sedan avyttra med vinst. Den andra har en mer 

konservativ filosofi där långsiktighet är ledordet vilket innebär att en ägandeperiod kan 

sträcka sig över en tio års period eller längre. Pyhrr och Cooper (1982) definierar tre steg i 

livscykeln: 

 

1. Förvärv – Organisera bolagsformen, nybyggnationsplaner eller befintlig 

fastighetsinvesteringen. 

2. Drift – Fastighetsdrift samt bolagsdrift av det ägande företaget. 

3. Avyttring – Sälja fastigheten och eventuellt upplösning av det skapade bolaget eller 

annan ägandeform. 

 

Varje steg i livscykeln respresenterar olika kassaflöden och skattemässiga konsekvenser vilket 

måste tas in i beräkningen när en strategisk plan upprättas. När en ägandeplan upprättas kan 

man välja att analysera situationen med hjälp av ett diskonterat kassaflöde där man räknar på 

framtida, årliga flöden för en hel period och därmed kommer fram till en plan som passar den 

specifika investeraren bäst. En annan modell baseras på att endast ett år i taget beräknas med 

en diskonteringsmodell men där man utgår från dagens värdering. Det råder en splittrad syn 

på vilken modell som är lämpligast och bland aggressiva börsmäklare och investerar 

förespråkas ett ettårsperiod medans mer långsiktiga och erfarna investerare anser att det är 

lämpligast att räkna på hela den ägande perioden (Pyhrr & Cooper, 1982). 

 

3.1.11 Investeringslivscykeln 

Även en enskild investerare kan uppleva olika steg i en investeringskarriär som kan liknas en 

livscykel. Detta baseras oftast på ålder och mognadsgrad samt vilken risk en investerare är 

villig att ta. Det finns tre huvudgrupper investerare; Den unga, medelåldersinvesteraren samt 

den äldre (Ibid). 

 

Den yngre investeraren 
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En ung och oerfaren investerare har relativt små ekonomiska tillgångar men kan samtidigt se 

framemot en lång period av stadigt ökande intäkter och avkastning vilket leder till ytterligare 

ekonomiska medel för nya investeringar. Det faktum att en ung investerare i början av en 

investeringskarriär inte har något att förlora bidrar till en aggressiv investeringspolitik som 

siktar på att snabbt maximera lönsamheten i högriskprojekt som inte kräver samma nivå av 

ledaregenskaper och erfarenhet. En viktig del i en fastighetsportfölj är att diversifiera sitt 

bestånd för att sprida risker och arbeta långsiktigt. Det är något som många unga investerare 

har svårt att uppfylla då det oftast handlar om enstaka investeringar då kopplat till hög risk 

(Pyhrr & Cooper, 1982). 

 

Medelåldersinvesteraren 

Investeraren är nu i ett stadium där det finns goda ekonomiska resurser vilket leder till en 

större valfrihet och flexibilitet. I fastighetsportföljen finns nu flertalet fastigheter och i takt 

med att erfarenheten och branschkännedom ökat med åren kan nästa investeringssteg tas med 

förvärv av mer komplexa fastigheter som varuhus, kontorsbyggnader och hotell. Detta 

kommer leda till en diversifiering och ny möjligheter till effektiva skattelösningar då företaget 

växer med större vinst som följd (Ibid).  

 

Äldre investerare 

En äldre investerare ses generellt som konservativ i sitt beteende och väljer en säkrare 

investering framför en mer riskfylld. Fastigheter med en hög avkastning föredras då pengarna 

jobbar mot en högre pension. Att göra skiftningar som säkrar upp fastighetsportfolion och 

bidrar till ökade intäkter snarare än värdeökning och avkastning vid försäljning är en ofta 

förekommande strategisk justering. Slutet på ägande livscykeln skiftas oftast 

fastighetsportföljen eller företaget till en yngre mer aggressiv investerare, möjligtvis inom 

familjen som kan påbörja en ny ägandecykel och ändra investeringsstrategin därefter (Ibid).  

 

Sammanfattande kan man koppla ihop de tre olika livscyklarna till en kedja som om tas i 

beaktelse bidrar till en ökad chans att bli framgångsrik inom fastighetsbranschen. Första steget 

blir att konstatera vilken avkastning/riskgrad är rimlig (investerings – livscykeln). Vidare 

utifrån detta avgörs vart i GLITAMAD – pyramiden en fastighet skall befinna sig för att 

strategiskt passa in i investerarens mål och profil (fastighetens livscykel). Tillsist analyseras 

varje investeringsobjekt enligt en diskonterad kassaflödesmodell som behandlar 

avkastning/risk – förhållandet över hela ägande perioden(ägande – livscykeln) (Ibid). 

 

 

3.2 Fastighetsportföljlivscykeln 
Denna livscykel kopplar ihop de tre tidigare till ett bredare perspektiv där en ny infallsvinkel 

benhandlas om hur en investerare försöker maximera lönsamheten genom att utveckla sin 

fastighetsportfölj. Som strategisk ståndpunkt skall denna livscykel ses som något som avser 

en specifik tidsperiod och som genererar inkomst, täcker utgifter och skapar avkastning som i 

framtiden kan användes för att återinvestera i nya fastigheter och därmed utveckla 

fastighetsportföljen och livscykeln. Det finns tre definierade steg i livscykeln; ett 

förberedande steg, växande steg samt det sista där man drar fördel av portföljen (Ibid).  

 

Förberedande 

I detta steg är fokus på att samla in nödvändigt kapital från olika källor som kan användas för 

att bygga upp en portfölj. Det gäller att sätta upp en plan på hur avkastning och andra 

besparingar kan bidra till investeringskapital. Det är individuellt hur länge ett företag befinner 

sig i detta stadium beroende på vilka uppoffringar som görs till fördel för att maximera eget 
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kapital. Faktorer som påverkar detta är graden av återhållsamhet i andra projekt såsom 

renoveringar och riskfyllda projekt som kan resultera i mindre systematisk avkastning (Ibid).  

 

Växande stadium 

Nu har investeraren en fastighetsportfölj som är kapabel till att skapa inkomst eller 

kapitaltillväxt i en sådan omfattning att återinvestering av vinst blir självklart. Investeraren 

befinner nu sig i något som kan liknas vid ett ekorre hjul som snurrar snabbare och snabbare i 

takt med att nya investeringar genomförs och stärker portföljen (Pyhrr & Cooper, 1982). 

 

Fördelsstadium 

Investeraren har nu en stark fastighetsportfölj som generar inkomst till den nivån att det är 

möjligt att täcka och utveckla portföljen med effektiv drifthantering samt större personlig 

rikedom då en del av kapitalet kan sparas och göra företaget starkare och mindre känsligt för 

generell ekonomisk variation (Ibid). 

 

3.2.1 Riskanalys och hantering 

Risk är någonting som har stor påverkan på hur fastighetsinvestering bedrivs. Den 

uppkommer tillföljd av att det inte med säkerhet, trots omfattande analyser, går att till fullo 

säkerställa. Men vad är egentligen definitionen på risk? Pyhrr och Cooper (1982) listar fem 

populära tolkningar: 

 

1. Sannolikheten av förlust. 

2. Sannolikheten av att få mindre än beräknat. 

3. Skillnaden mellan det förväntade och realiserade. 

4. Den eventuella variationen of avkastning relativt till den förväntade eller mest 

sannolika avkastning. 

5. Sannolikheten att investeraren inte uppnår den tilltänkta eller nödvändiga avkastning 

som önskas av en specifik investering. 

Det finns även olika typer av risker som definieras antingen som en affärsrisk eller 

finansiellrisk. 

 

 

3.3 Affärsrisk 
Definitionen på en affärsrisk är sannolikheten att den förväntade räntabilitet på totalt kapital 

inte uppfylls. Affärsrisk är relaterat till fem variabler som ändras över tid; kapitalförbrukning, 

förväntade bruttoinkomst, vakans, kreditförlust, driftkostnader och fastighetsvärde (Pyhrr & 

Cooper, 1982). Desto större variationen bland de fem variablerna, desto större är affärsrisken 

som helhet. Det är möjligt att dela upp affärsrisk i två subkategorier som innefattar en 

dynamisk och statisk risk. Statisk risk är relaterad fysiska konsekvenser som uppkommer 

spontant och kan inte kontrolleras eller regleras. Statisk risk innebar alltid en förlust för 

investeraren men genom försäkringar går det att gardera sig mot denna typ av risk. Exempel 

på statiska risker är naturkatastrofer som skadar fastigheter, inbrott eller vandalisering.  

 

Dynamisk risk är dock något som kan innebära både en negativ förlust, men även vinst. Den 

är kopplad till förändrade marknadssituationer eller fastighetsskick men även tillgång och 

efterfrågan, fastighetsålder, konjunkturskiftningar, skatteregler mm. En förändring i dessa 

variabler kan innebära ändring i fastighetspriser, driftrelaterade inkomster, värdeförändringar 

samt avkastningen (Pyhrr & Cooper, 1982). 
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3.3.1 Finansiell risk 

Finansiell risk är en risk som en investerare kan utsättas för när denne väljer att finansiera 

fastigheter med lån. Risken kan öka i samband med att ytterligare lån tecknas och/eller 

ränteläget på skulderna förändras (Ibid) 

 

 

3.4 Marknadsundersökningar 
Det är alltid relevant att undersöka den marknad där det företag som man tänker förvärva eller 

investera i är verksam inom. Fastighetsbranschen är inget undantag. Det är nödvändigt att 

göra en fastighetsmarknadsundersökning när en investering är planerad. Få 

fastighetsinvesterare utnyttjar en marknadsundersökning fullt ut. Det kan vara ett avgörande 

redskap för att lyckas med fastighetsinvesteringen (Pyhrr & Cooper, 1982).  

 

En investerare måste ha i åtanke att alla marknadsundersökningar framtiden är baserade på 

gamla trender och information. Investeraren måste ha den förmåga att känna igen 

informationens gränser samt att informationen kan förlora relevans efter olika 

undersökningar. En fastighetsbranschundersökning bör göras med en probabilistisk approach 

och inte en deterministisk. Med andra ord skall inte en framtid förutsägas efter enbart en 

uppsättning kända parametrar, utan istället efter sannolikhetsbaserade uppskattningar (Ibid).  

 

Fastighetsmarknadsanalys är en allmän term som innefattar mängder av tekniska rapporter. 

Rapporterna brukar bestå av demografiska och ekonomiska trender för att bedöma både 

huruvida anpassningen till andelen faciliteter i nuläget är bra eller inte, och efterfrågan av 

dessa. Det finns en del komponenter som är särskilt viktiga som bör täcka analysen för att få 

den kvalificerad. Komponenterna som ingår är: 

 

1. En preliminär och noggrann analys av nationella och internationella ekonomiska 

förhållanden för att avgöra om de nuvarande makroekonomiska förhållandena är 

gynnsamma. 

2. En rapport av nuvarande ekonomiska, sociala, politiska och demografiska trender i 

regionen och i den metroarea som är aktuell. Detta är en selektiv rapport som är 

baserad på relevant grunddata för att bestämma investeringsmöjligheten.  

3. En översikt av handeln inom det område där fastigheten är, eller kommer att vara, 

belägen för att identifiera konkurrensen om vem som bäst kan tillfredsställa 

efterfrågan från marknaden. 

4. En analys över specifika behov eller efterfrågan av den specifika fastigheten i det 

område som berörs. 

5. En analys över potentiell konkurrens för att avgöra om olika typer av fastighetsobjekt 

kan erbjudas till hyresgäster i området. 

6. En undersökning om den potentiella fastigheten kommer att bidra med bättre 

ränteintäkter än andra närliggande fastigheter. 

(Pyhrr & Cooper, 1982) 

 

Pyhrr och Cooper (1982) nämner att Dasso och Graaskamp förklarar att en marknadsanalys 

tillämpas för tre olika situationer: (1) en plats eller fastighet som söker efter ett passande 

ändamål, (2) ett ändamål söker efter en passande plats eller fastighet för att tillföra vissa typer 

av förbättringar för att fånga de tänkta inkomstströmmarna, och (3) en investerare söker efter 
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den bästa fastigheten som är tillgänglig för honom eller henne, med hänsyn till mål och 

risk/vinstbestämmelse (Pyhrr & Cooper, 1982). 

 

Pyhrr och Cooper (1982) vill betona att en investerare kan utnyttja redan befintliga rapporter, 

sekundärdata och professionella fastighetsmarknadsanalytiker för detta arbete. Vi kommer 

nedan att beskriva hur en investerare kan utföra en fastighetsmarknadsanalys, eller tekniken 

med att analysera och förstå denna analys som en expert har gjort för att få den att passa sitt 

eget syfte. 

 

3.5 Fastighetsmarknader 

En fastighetsmarknad är en sammansättning av köpare och säljares förhandlingar som har för 

avsikt att förvärva eller avyttra särskilda fastigheters produkter som av några anledningar är 

konkurrenskraftiga gentemot varandra. Fastighetsmarknaden verkar mellan en spridning 

transaktion mellan ägare, mäklare och användare. De sistnämnda har ingen organiserad fokus, 

utan är istället engagerade deltagare som finns med på förhandlingarna för att få igenom 

fastighetsavtal (Pyhrr & Cooper, 1982). 

 

3.5.1 Fastighetsläget 

Det råder inga tvivel om att det är läget som är väsentlig för att göra en lyckad 

fastighetsinvestering. Alla gånger kanske inte investerare fullt förstår meningen i detta. Läge 

för en investerare kan definieras som den lediga plats, som genom förhandlingsprocessen 

valdes bland alternativa markområden. Läget kommer troligtvis att ge den avkastning som 

köparen minst kräver med hänsyn till köparens antaganden vad gällande 

kostnadsbegränsningar, finansieringsmöjlighet, skatter, ägarskiften, ledningsskicklighet och 

personal (Ibid). 

 

Trots att det bara är en liten del av all mark som erbjuds av fastighetsmarknaden kan ändå alla 

fastighetslägen potentiellt vara till salu, om bara rätt pris erbjuds. Då det ändå är en så pass 

liten mängd fastigheter till salu så lyckas fastighetsmäklare sälja trots att fastigheter inte är 

standardiserade och kan säljas som till exempel bilar kan (Ibid).   

 

Fastighetsobjekt är sådant som måste säljas där de befinner sig och gör därför denna marknad 

mycket begränsad geografiskt. Det är också många fastighetsobjekt som kan utnyttjas för 

ränteuthyrning som har varit verksamma genom många ägarskiften. Ytan kan även ha 

används för helt olika ändamål (Ibid). 

 

3.5.2 Handelsmarknader 

Det kan vara användbart att dela in marknader för fastighetshandeln i kategorierna nationella, 

regionala och lokala. Även om marginalen inte alla gånger är uppenbar för vad som passar in, 

är det ändå enklare att identifiera köpare och säljare för en särskild affär. Det blir även enklare 

att identifiera långivare och investerare som kommer att bidra med hjälp till affären, vilket är 

ännu viktigare. Nationella/internationella marknader kan bestå av mycket stora 

kontorsbyggnader, industriella anläggningar, stora lyxiga lägenhetskomplex, stora 

lageranläggningar, regionala shoppingcenter, etc. De nationella marknaderna omfattar med 

andra ord allt som är stort och komplext. Långivare till dessa marknader kan vara stora institut 

så som multinationella banker, belåningsbanker, livsförsäkringsföretag, pensionsfonder, etc. 

De regionala marknaderna består av högre grad mellanstora kontorsbyggnader, industriella 
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byggnader, snabbmatsrestauranger för franchising och andra fristående byggnader. Långivare 

för denna marknad kan vara regionala institut såsom banker, lån- och besparingsföreningar 

och pensionsfonder. De lokala marknaderna omfattar mindre lägenhetsbyggnader och små 

kontorsbyggnader. Med andra ord mindre projekt. Långivare till denna marknad kan vara 

lokala banker, lån- och besparingsföreningar (Pyhrr & Cooper, 1982).  

 

Vad innebär en marknadsanalys? 

Marknadsanalyser är behovsorienterade och ett viktigt mål är därför att ta reda på vad det 

finns för behov eller efterfrågan i marknaden eller i ett visst område. En economic base 

analysis som den heter uppfyller en väsentlig del i marknadsanalysen. Det är en analys som 

utvecklades år 1928 av Robert Murray Haig under hans arbete på Regional Plan of New York 

och har som främsta mål att ta fram information om diverse faktorer för att utvärdera ett 

områdes ekonomiska potential. Denna analys beskrivs mer i detalj senare i uppsatsen. 

 

En undersökning kan vara ovärderlig om alla indikatorer för tillgång och efterfrågan klarläggs 

genom analysering av räntenivåer, trolig upptagandeandel av marknadsområdet, förväntad 

hyrränta, och i vilken grad fastigheten kommer att vara upptagen av hyresgäster. Tillgången 

på fastighetsobjekt är påverkad av tillgängligheten av konkurrerande platser och 

markkostnader, förväntande byggnadsprojekt, finansieringsmöjligheter och 

byggnadskostnader. För att ta reda på om det finns behov av nya fastigheter är framtagande av 

information för försäljningsvolym och hyror, ledighet och ägarbyte (vinst), vad konsumenter 

föredrar och fastighetspriser en bra metod (Ibid).  

 

Marknadsundersökning är ofta gjorda av en sammanlagd information oavsett vilken 

härstammande källa. Denna information är viktig att bryta ner för att få en uppfattning och 

kunskap om delarna som skapar helheten. Det är med hjälp av delarna det går att mäta 

specifika faktorer som står till grund för förändringar av helheten (Ibid). Om vi använder ett 

exempel så kan sammanställd information om sysselsättning brytas ner till typer av industri, 

fundamentala eller icke-fundamentala, eller så kan historiska och beräknade nivåer av 

sysselsättning i ett område relateras till nationella eller samhällsmässiga medelmått. 

 

En marknadsundersökning är mycket mer än bara en beräkning av ekonomiska siffror för att 

göra bedömningar. För att bedöma en metroareas
2
 framtid i tillväxt, eller det motsatta, så går 

det inte att använda sig utav enbart ekonomiska siffror. Det är andra beräkningar som spelar 

in för att göra detta möjligt. En investerare kan inte låta sig anta att för all framtid att 

politiska, sociologiska, legala och psykiska faktorer skall vara fortsatt oförändrade. Generellt 

sett så är fastighetsinvesteringar långtidspräglade och motgångar eller förändringar i samhället 

kan vara förödande för den omedvetne, men till fördel för den medvetne köparen. Det är 

därför otroligt viktigt att ta reda på vad för prioriteringar och framtidsutsikter specifika 

metroareor har. Det är värt att veta om de redan har existerande problem med tillväxt eller om 

det bara berör vissa delar av ett område (Pyhrr & Cooper, 1982) 

 

Economic Base Analysis 

Arbetet med denna analys går till på så sätt att alla aktiviteter inom ett område skall delas in i 

två kategorier, fundamentala och icke-fundamentala. De fundamentala 

aktiviteterna/industrierna är de som exporterar varor eller tjänster utanför regionen, och de 

                                                 
2
 Från Metropolitan Area, vilken innebär en stad med minst 50 000 invånare och utgör huvudkärnan av en 

marknad. (Pyhrr & Cooper, 1982) 
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icke-fundamentala industrierna är de som stödjer de fundamentala. Dessa två 

industrikategorier förser de anställda med pengar, som vilka samhället är beroende av för att 

bevara en ekonomisk stabilitet. Eftersom det kan vara opraktiskt att studera industriernas 

output och handelsflöde så ligger fokus istället på att analysera 

anställnings/sysselsättningssdata för området (Ibid).  

 

Teoretiskt sätt skulle de icke-fundamentala aktiviteterna inte existera om inte de fundamentala 

fanns. Därför är the economic base analysis en enkel teknik för att beräkna ekonomin och hur 

det är relaterat för ett område. De fundamentala industrierna identifieras genom att jämföra 

sysselsättningar i regioner med nationella standarder (Pyhrr & Cooper, 1982). Om till 

exempel Sveriges möbeltillverkning skulle utgöra tio procent och om regionens sysselsättning 

av detta skulle vara femton procent så betyder att fem procent skulle vara regionens 

fundamentala sysselsättning för möbeltillverkning. Detta görs sedan för varje sektor 

(gruvarbete, jordbruk, etc.) för att sedan kunna få en översikt av den totala sysselsättningen i 

området. På detta sätt blir det möjligt att göra framtidsberäkningar för det specifika området. 

 

En riktigt bra economic base-analys innehåller förutom ovanstående också en beräkning av 

populationen, klimatrelaterade faktorer, anställningar och personinkomster för den bestämda 

metroarean. Arbetet kring att undersöka populationen, klimatförändringar, transportnätverket, 

etc, kan göras med hjälp av utomstående forskningsföretag. Ett exempel kan vara OBER 

(Office of Biological and Environmental Research) i USA (Ibid). 

 

Det svåra med detta arbete är att filtrera all data som en analytiker kommer i kontakt med för 

att endast ta med relevant information om det enskilda projektet. Olika projekt kräver olika 

förnödenheter och det kan vara mycket avgörande för om det kommer bli ett lyckat projekt 

eller ett projekt som bara blir en enda stor kostnad. Till exempel om vi jämför industriella 

verksamheter med hotellverksamheter är det helt skilda saker som är mer relevant för dessa. 

Analytiker som har tagit åt sig uppgiften att genomföra en undersökning för om en industriell 

byggnad passar för en specifik plats är mer intresserad av tillgängligheten för vatten, 

elektricitet, gas och omfattningen av dessa förnödenheter. Inom hotellbranschen så kan det 

vara mer intressant att undersöka hur pass hög kriminalitet det är, hur frekvent flygtrafiken är, 

och hur väl den kommunala transporten fungerar (Ibid). 

 

En kompletterade analys är shift-share analysis som tillsammans med en economic base 

analysis ger ytterligare beslutsfattande material (Quintero, 2007). 

 

Shift-share analysis 

Trots att economic base analysis bidrar med omfattande beräkningar av varierade faktorer så 

ger den inget stöd för att jämföra den lokala ekonomin mot nationella trender. Det är detta 

shift-share-analysen syftar till att göra. Typiskt för economic base analysis och shift-share 

analysis är att de undersöker anställningsdata framför andra ekonomiska variabler såsom 

inkomst och folkmängd. Det är främst för att jobbstatistik är lättåtkomligt och kommer från 

pålitliga källor (Quintero, 2007). 

 

En metod för att ta reda på hur en lokal verksamhets konkurrenskraft är relativt andra är att 

titta på faktorer som bidrar till deras tillväxt eller nedgång. Faktorer som kan förändra detta 

kan härledas från tre olika orsaker. Den första är den lokala tillväxten/nedgången som 

stimuleras av den nationella tillväxten. Den andra är lokal tillväxt/nedgång som stimuleras på 

grund av lokala verksamheter växer snabbare/långsammare än nationella. Den tredje är lokal 
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tillväxt som påverkas av ökade/minskade lokala konkurrenter än vad det genomsnittligt 

nationellt är för just den sektorn (Hustedde et al, 2005). 

 

Det är en deskriptiv metod och ger därför inga svar på hur eller varför förändringar har skett, 

utan snarare en start för vidare analyser (Ibid). 

 

Shift-share-analysen mäter aktiviteten (shift) av den lokala ekonomin i snabba eller 

långsammare tillväxtsektorer och ett samhälles större eller mindre grad (share) av tillväxt för 

en viss ekonomisk sektor. Fokus ligger på den lokala ekonomins fluktuation över en specifik 

tidsperiod och jämför dessa med nationella trender. Genomförandet av denna analys går ut på 

att sammanställa tre komponenter. Det är den lokala ekonomin som delas in i dessa tre 

komponenter: national growth, industrial mix och competitive share. Summan av de tre 

komponenterna är lika med den totala ekonomins förändring inom området (Ibid). 

 

Hur shift-share beräknas 

Det första steget går ut på att beräkna komponenten national growth. Denna komponent mäter 

den lokala ekonomiska potentiella tillväxt med förutsättning att den är snarlik den nationella 

ekonomiska tillväxten. Komponenten kan räknas ut genom att multiplicera antalet lokalt 

anställda i början av en period för varje sektor, med den genomsnittliga nationella 

anställningstillväxten i procent. Resultatet visar hur många jobb som skapas lokalt på grund 

av nationella trender (Hustedde et al, 2005).  

 

Den andra komponenten, industrial mix, kan räknas ut genom att multiplicera lokala 

anställningar för varje sektor med summan av subtraktionen av den genomsnittliga nationella 

anställningstillväxten för sektorn i fråga, med tillväxtsatsen för hela ekonomin. Ett positivt 

resultat tyder på att antalet jobb ökar snabbare för det lokala området jämfört med nationella 

anställningsmått. Ett negativt resultat visar det motsatta (Ibid). 

 

Den tredje komponenten, competetive share, anses vara den viktigaste komponenten eftersom 

det är den enda som kan kopplas direkt till den lokala befolkningen (Quintero, 2007). Den 

visar sambandet mellan lokala industriers tillväxt/nedgång i arbeten jämfört med nationella. 

Om resultat är positivt så indikerar det på att den lokala regionen är effektivare att säkra 

anställningar än resten av nationen (Hustedde et al, 2005). 

 

Market Area Delineation 

Detta är en analys som syftar till att undersöka i vilken grad en viss fastighet eller egendom 

efterfrågas för en specifik zon i ett område. Det handlar alltså mycket om att kartlägga 

geografiskt olika faktorer som påverkar detta behov. Huvudsyftet är, precis som namnet 

uttrycker, att få en marknadsöversikt över de geografiska zonerna som av något skäl är 

konkurrenskraftiga som i sin tur påverkar räntenivån, ledigheten och priser. Av resultatet går 

det att upptäcka alternativa platser för framtida investeringar (Pyhrr & Cooper, 1982).   

 

Vi har redan tagit upp att det är andra faktorer mer än ekonomin som behövs beaktas när 

planeringen för vart en fastighetsinvestering skall äga rum. När bestämmelser för vilka zoner 

som det skall investeras i så börjar arbetet med att belysa samhällets möjligheter. Med 

samhällets möjligheter menas att göra relevanta undersökningar och bedömningar för vad som 

är möjligt att utföra som till exempel inte stör samhällsordningen.  Konsumenternas historia 

eller ståndpunkt kan komma att påverka investeringen på det sättet att de kan grupperas 
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socialt eller ekonomiskt. I vissa fall kan det även förekomma rasistiska bakgrunder till att 

folkgrupper delar på sig även om de representerar samma sociala eller ekonomiska klass. Det 

medför att det även blir en delad bostadsmarknad. För att kompensera detta på något sätt så 

får byggnationen ske på så vis att till exempel en stor arbetsplats måste befinna sig lika nära 

båda grupperingarna (Pyhrr & Cooper, 1982).  

 

Thrall (2002) nämner att affärsgeografer och fastighetsmarknadsanalytiker har arbetat länge 

parallellt med varandra, och akademiker har ofta försökt belysa samma problem med samma 

mål fast med olika metoder. Idag arbetar de med liknande metoder på grund av geographic 

information systems (GIS). All teknologi har utvecklats till att bli väldigt komplext, men 

samtidigt går det att få fram väldigt precisa resultat. Detta har lett till att nya 

fastighetsmarknadsanalyser har blivit mycket mer exakta, produktiva och därmed mer blivit 

mer värdefulla för beslutsfattanden. Thrall (2002) och Pyhrr & Cooper (1982) är eniga om att 

det behövs denna geografiska undersökning för att kasta tillräckligt med ljus över ett områdes 

framtid (Thrall, 2002). 
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4 Empiri 

 

I kapitlet inkluderas intervjuer med Erik Selin, Magnus Björndahl och Jan Aronsson och vi 

redogör för deras synpunkter för hur affärer genomförs i fastighetsbranschen och under vilka 

villkor. 

 

4.1 Bakgrund 

Erik Selin är VD och huvudägare i Fastighets AB Balder. Han har ingen fortsatt utbildning 

efter gymnasiet, där han studerade treårig ekonomisk linje. Det har varit blandade drivkrafter 

som inspirerat honom genom sin karriär. Dels har han ett genuint intresse för affärer i 

allmänhet, sen är han även förtjusad av husen i sig och arkitektur. Selin engagerade sig i 

affärer redan som barn. Han började med aktieaffärer som ung och blev strax därefter 

intresserad av fastigheter. Sitt första fastighetsköp gjorde han även de som ung trots knappa 

resurser. Enklare blev det med åren när Selin skaffat sig mer erfarenhet inom branschen. Han 

köpte fastighet efter fastighet under sjutton år och på så sätt byggde upp en stabil 

fastighetsportfölj. Först efter att hans verksamhet blev ett publikt bolag fick folk upp ögonen 

för hans, tillsynes, skicklighet inom fastighetsaffärer. Selin menar dock att detta inte ändrat 

hans sätt att arbeta på och passion för den enskilda fastigheten. 

 

– Vi har länge arbetat på samma sätt. Och det har heller inte funnits någon anledning för oss 

att offentliggöra detta. Men sanningen är den att det har tagit väldigt lång tid för oss att bygga 

upp det vi har i dag.  

 

Selin kommer ihåg när han var mellan tretton-sexton år då han kunde åka in till stadens 

centrum med det enda syftet att gå runt och titta på husen och låta sig fascineras.  

Kapitalmarknadsfolk, aktier och finans har alltid varit intressant för honom och han har alltid 

tyckt tanken om att driva ett börsnoterat verkat spännande och utmanande. Ett slags kvitto och 

experiment i framgång.  

 

Balder valde ”bakvägen” för att börsnoteras genom en omvandling av det IT-relaterade 

konsultföretaget Enlight AB. Enlight AB hade träffat en överenskommelse med 

fastighetsföretaget Malmogia Storstad AB om förvärv av samtliga aktier mot likvid i Enlight-

aktier. Denna apportemission
3
 gjorde att de tidigare ägarna i Malmogia AB blev ägare till 

närmare 93 procent av aktierna i Enlight AB, och Enlight AB blev ägare till fastigheter som 

motsvarade ett marknadsvärde om cirka 2 Mdkr. I samma stund bytte Enlight AB namn till 

Fastighets AB Balder. 

 

På 80-talet talades det om denna ”bakväg” för att det var enklare att börsintroducera. När 

Balder noterades hade dock villkoren ändrats och det var inte så enkelt som på den tiden. 

Kraven från bland annat Finansinspektionen och OMX var desamma, men Selin tyckte ändå 

att de vann tid genom denna metod. Efter att Balder hållit bolagsstämma så fanns bolagsaktien 

tillgänglig direkt, men OBS-noterades innan ett prospekt genomförts, åternotering, 

finansinspektionen, etc. Att de var OBS-noterade hade ingen betydelse tyckte Selin för att de 

ändå kunde göra emissioner och andra aktörer på marknaden hade inga begränsningar för att 

                                                 
3
 En apportemission innebär att betalning för nyemitterade aktier i ett bolag betalas med annan 

egendom, vad som helst, än kontanter. (http://sv.wikipedia.org/wiki/Apportemission) 
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utesluta Balder. Anledningen till att de var OBS-noterade var enbart för det handlade om ett 

verksamhetsbyte. 

 

Det var planerat av Balder att välja denna väg av den anledningen att de bedömde att det 

skulle vara till fördel för dem, men de var bara tvungna att hitta ett målbolag. Selin 

kontaktade Catella AB (finansgrupp specialiserad på kapitalförvaltning och finansiell 

rådgivning) och diskuterade om de var intresserade av att göra affär med honom. Catella 

ringde senare tillbaka till Erik och frågade om han hade någon portfölj att erbjuda. Den bestod 

av en miljard som Erik Selin ägde privat i Göteborg och Skåne, men han tyckte det var för lite 

och menade att de skulle ha fastigheter i Stockholm också. Senare kom Fredrik Svensson, VD 

för Arvid Svensson AB, in i bilden och var intresserad att ingå samarbete och som hade 

fastigheter i Stockholm som var värt ca 400-500 miljoner. Dessa hus såldes in i Balder. 

Senare köpte Balder fler fastigheter kontant för att få ytterligare volym i Stockholm. För att 

Erik Selin snabbt skulle kunna rulla igång detta hade han avtal med bland annat Catella AB, 

Arvid Svensson AB och Enlight AB.  

 

4.2 Expansion 

Tanken bakom handlingen var att de inte tyckte det var någon idé att ha ett mindre, noterat 

bolag. Det var tillväxtinriktat men man visste inte när eller hur fort detta skulle ske, det fanns 

inte någon direkt planering. Det var bara tillfälligheter som styrde och ledde bland annat till 

en snabb expansion från två miljarder till sex. Selin nämner att de nettoköpte för fyra 

miljarder de första tolv månaderna. Hela expansionen skedde i princip första året och ett 

kvartal. Sen dess har de i stort sett legat på samma nivå med lite justeringar.  

 

– Det var på grund av att priserna blev väldigt höga så det var svårt att fortsätta.  

Kapitalmarknaden blev lite svagare och det var svårare att notera aktier. Även räntan spelade 

in. Framför allt var svårt att hitta affärer, mycket folk gick till mäklarfirmor och var väldigt 

upptryckta.   

 

Balder hade fortsatt i den snabba expansionen om marknaden följde samma spår, att 

fastigheter var lika billiga och aktiemarknaden var stark. Men nu var det så att Balder fick 

rätta sig efter marknaden med höga priser och stigande ränta. Selin tyckte det var för farligt 

och ville inte riskera soliditet på den nivå som krävdes för att fortsätta förvärva. Istället 

ändrades strategin till att bli mer specifikt inriktad och genomföra fler bytesaffärer för att 

koncentrera fastighetsbeståndet till vissa geografiska områden. Han menar att de ofta får köpa 

fastighetspaket där ca 70 procent består av fastigheter de vill ha och 30 procent är ointressant. 

Det är oftast att de måste välja på allt eller inget och då väljer de att köpa hela paket men 

väljer sedan att sälja de styckobjekt som inte passar in i företagets fastighetsportföljstrategi.  

4.3 Läget 

Balder är verksam inom Göteborg, Skåne och Stockholm. De har inga planer att expandera till 

mindre orter av den anledningen att det kräver en oerhörd lokal förankring att ha 

kommersiella lokaler. Selin menar att det inte finns skalfördelar, utan det är väldigt lokal 

business. Men Balder utesluter inte expansionen i framtiden om marknadssituationen 

förändras.   
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4.4 Investeringsprocess 

Balder har inte en fast process som de arbetar utefter då de menar att detta är ett hinder och tar 

för lång tid samt kräver för mycket resurser. Ofta är det så att Selin vet vad som är bra eller 

inte baserat på hans långa erfarenhet och marknadskännedom, men säger samtidigt det pågår 

en undermedveten processgång som stöds av en samling av erfarenhet, kunskap och smak. 

Med det sistnämna menar han att det har en betydelse för vad man som person tycker och inte 

tycker om. Det finns inget absolut när det gäller rätt eller fel angående en potentiell 

investering eller fastighetsavyttring. En del väljer hotellfastigheter och andra industrier. Det 

som ofta har betydelse är att det finns olika sätt att räkna på för vad som anses rätt eller fel 

och att det i grund och botten handlar om en smaksak. Ägaren kan bestämma vad bolaget ska 

arbeta med, t.ex. hotellfastigheter även om det finns belägg på att investering i 

industrifastigheter skulle vara lönsamt.  

 

4.5 Risk 

På frågan om vilka risker som Balder främst tar hänsyn till svarar Erik Selin snabbt: 

återuthyrningsrisk och restvärdesrisk. Där tycker han att många räknar väldigt olika. Det finns 

till exempel tyska fonder som vill ha ett nytt hus och en stor hyresgäst samt ett åttaårigt 

hyreskontrakt och de kan då tycka det ger en långsiktig säkerhet. Medans Selin tycker det 

riskfyllt eftersom när de flyttar efter åtta år står hela huset tomt och det är inte troligt att det 

går att hitta en ny kund vilket kan tvinga till ombyggnationer och då kan 

ombyggnadskostnaderna ofta underskattas.  Om husen då delas upp blir konsekvenserna att en 

mängd yta delas upp i mindre delar och då vill heller ingen betala för trapphuskostnader och 

dylikt.  

 

Balder tycker att det är till fördel med väl etablerade kunder då de med stor säkerhet kan 

betala hyran. Binder de samtidigt räntan så underlättar det även ytterligare för att veta vad 

utfallet blir de närmaste åren.  

 

4.6 Strategi 

Balder har den strategi att tjäna pengar på löpande avkastning och försöker hela tiden få det 

mesta ur affären.  De tar hänsyn till alla faktorer som kan komma att påverka detta. Minsta 

kostnadsbesparing eller mervärdesprodukt som kan kopplas till hyresgästerna tas tillvara på. 

Selin betonar att de vänder och vrider på varje slant för att få ut maximalt med avkastning på 

gammalt hederligt vis och att det är den enda riktiga dynamiska parametern ett bolag kan öka 

sin lönsamhet gentemot konkurrenter.  

 

Selin gillar att göra affärer personligt, det vill säga att affärerna inte sköts i mellanhänder. Han 

tycker det är väldigt bekvämt med att hålla det så simpel som möjligt, exempelvis att göra en 

överenskommelse med endast ett handslag och tillförlit. Han anser att det är charmen med 

affärer och ser helst att dem genomförs i sin mest elementära form. Innan Balder grundandes 

använde Selin aldrig advokater för att dubbelkolla avtalen utan litade på sin egen instinkt och 

lärde sig genom trial and error. Detta skedde under tretton års tid vilket många tycker är 

konstigt att det har fungerat utan att ha stött på några större tvister och bakslag. Selins 

argument var att det var en onödig kostnad och är idag missnöjd med att behöva anlita 

experthjälp tillföljd av bolagets börsintroducering. På den tiden läste han igenom avtalen själv 

och om båda parter kände varandra hade de kommit överrens om vilken part skulle få fått stå 

för merkostnader om affären stött på hinder. Motparten spelar stor roll när man gör affärer 
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och är turen med en menar Selin att det räcker med en liten handskriven lapp som får agera 

köpeavtal samt en stor dos tillförlit och magkänsla. 

 

Selin trodde från början att hans satsning med bolaget skulle bli någonting stort och behärskat 

med affärsplaner och dylikt eftersom de anställde personer från stora etablerade företag som 

skulle bidra med strukturerade arbetssätt. Men i efterhand anser han att fördefinierade 

arbetssätt och teoretiska modeller är mer börda än nytta. Selin menar att det blir lätt att 

överskatta fasta modeller, system och policys. Det är enligt honom bara en massa klyschor om 

hur bra och nyskapande ett företag anses vara baserat på deras arbetssätt och modeller, men 

bakom fasaden döljer det sig inte en alltför överensstämmande bild som visas utåt. Balder har 

på senare tid försökt göra en kursändring och styr numera sin verksamhet likt ett småföretag 

med mindre byråkrati och korta beslutsvägar. 

 

4.7 Marknadsanalys 

En marknadsanalys för Balder är en slags analys som sker på ett ad-hoc, ändamålsanpassat 

sätt där Balder egentligen bara har ”örat mot rälsen”. Informationsflödet i branschen är 

ihärdigt och den som fångar upp informationsströmmen är Selin. Innan hans medarbetade 

börjar arbeta och titta närmare på analyser angående räntor och vilka hyror de får för specifika 

objekt, har Selin redan sållat genom flera olika förslag och gjort en första bedömning om 

fördjupning.  

 

Balders arbete med att analysera marknaden går ut på att iaktta olika faktorer i området där ett 

objekt de är intresserad av är beläget. Faktorer som kan komma att påverka deras beslut om 

investering är hur kommunikationen och infrastrukturen fungerar i området, om det är liv och 

aktivitet med mycket folk i rörelse. I fallet med ”mjuka” attribut menar Selin att han inte 

minns att de någon gång tagit fram siffror för dessa, utan de fattar sina beslut efter känslan de 

fått efter att de har åkt ut till området och upplevt det på en personlig nivå. Vidare menar Selin 

att det finns en marknadsstandard om vilka områden för tillfället är intressanta och detta är 

något som blir naturligt sett till flödet av prospekt och prissättning. Det blir sällan tal om att 

exploatera nya områden och på så sätt vara marknadsledande när det kommer till att skapa 

nya geografiska trender.  

 

Just i metroareor, framförallt Stockholm som är relativt stort, menar Selin att han inte kan ha 

samma marknadskännedom som i Göteborg och överlåter då en del av det inledande 

bedömningsarbetet till medarbetare med bättre lokal kompetens. De främsta 

fastighetsrelaterade parametrarna är; om det är över- eller underhyra för lokalerna, vad huset 

har genererat för avkastning och hyresgästernas snittlön, för att sedan sätta det i relation till 

andra hus som Balder själva äger och göra bedömningar om hur intressant prospektet är i 

jämförelse med andra marknadsobjekt. Hur hyran förhåller sig står också i relation till i vilken 

grad huset är fyllt, så kallad vakans vilken bedöms antingen som fördelaktigt om man som 

Balder har ett stort kontaktnät och snabbt kan tillsätta hyresgäster samtidigt som priset 

påverkas pga. vakansen. 

 

Balder gör också närmare undersökningar på utvecklingen i sikt och vad kommunens planer 

för framtiden är. Selin nämner ett exempel på Stockholm som är en stad som är väldigt 

beroende av kollektivtrafiken, så kan infrastrukturen därför ha stor betydelse. Ett exempel kan 

vara att det inte finns samma möjligheter att köra bil på samma sätt som i Göteborg. Det 

bedöms ofta på tidigare värden och även framtida faktorer som kan komma att påverka detta. 

Då kan de få information från andra företag som arbetar med detta att t.ex. en tågstation skall 
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byggas i framtiden. Det är viktigt för dem att dagligen vet vad som är aktuellt, något som sker 

med hjälp av deras utvecklade kontaktnät inom olika organ och branscher. Det finns inget 

standardiserat sätt att behandla dessa parametrar utan det blir ett naturligt led om ett objekt 

befinner sig i ett område som inte kartlagts tidigare. 

 

4.8 Finansiering 

Balders huvudsakliga finansiering sätt är banklån och redan på förhand finns det en tydlig bild 

av vad som krävs för att få finansiell täckning och på vilka villkor. Detta kan tillskrivas den 

långa relation Selin haft med många banker och hans goda facit. Om Balder helst fick välja 

hade de med den aggressiva expansionspolitik de driver, belånat fastighetsinvesteringar till 

hundra procent, dvs. om soliditet inte hade varit en avgörande faktor. De väljer de banker som 

är ”på bettet” just nu och där Balder vet vilka som vill satsa med dem. Selin betonar att 

kreditgivning handlar mycket om förtroende och där vissa banker ofta bedömer sina 

kreditutlåningar efter vem det är som är låntagare. Det kan vara så att när det gäller ett lån för 

ett specifikt hus kan bankerna säga nej till en person men ja till en annan baserat på 

låntagarens tidigare prestationer och arbetssätt oavsett dagens finansiella situation. Till 

skillnad från detta så kan andra banker, tyska/engelska nämner Selin, istället göra sina 

bedömningar efter tekniska aspekter.  

 

4.9 Organisation 
En utmaning som Erik Selin ställs inför är att hitta rätt personal när han själv inte klarar av att 

hantera allt själv. Balder strävar efter att anställa folk som kan inställa sig i Balders 

arbetsfilosofi och som är mycket engagerade i det de gör. Att anställa personer är enligt Selin 

ett evighetsjobb som kontinuerligt fortlöper. Varje individ ändrar sig med tiden. Det är väldigt 

mycket psykologi inom branschen, liksom i alla andra branscher. En person som ansågs vara 

”rätt” från början kanske inte alls passar in i framtiden. Det kan vara många faktorer som 

påverkar detta. Selin ger exempel som barnafödsel eller andra familjerelaterade fenomen som 

ändrar en persons inställning och synsätt. Detta lär man sig med tiden och strävar efter att 

hitta de personer som ändrar sig marginellt med tiden, såvida de inte ändrar sig till det bättre. 

Men det är svårt och ibland blir det fel som måste rättas till i efterhand. 

 

 

4.10 Magnus Björndahl för Fastighets AB Balder 
Magnus Björndahl är CFO, ekonomidirektör, på Fastighets AB Balder med civilekonomtitel 

från Handelshögskolan i Göteborg.  Efter en kort period som auktoriserad revisor flyttade 

Björndahl till fastighetsförvaltningsbolaget Aranäs i Kungsbacka. Strukturen på företaget 

liknande den som idag råder i Balder med en storägare som även var VD. Efter tiden i Aranäs 

jobbade Björndahl på diverse lokala fastighetsbolag i Göteborgsregionen innan han blev 

erbjuden en framträdande roll i Balder. Tack vare Balders spännande utveckling och goda 

rykte kändes karriärsteget helt rätt. 

 

4.11 Investeringsprocess 

En viktig detalj i investeringsprocessen menar Björndahl är att företaget sällan eller aldrig 

letar nya fastighetsprospekt. Istället tar man emot erbjudanden dagligen som sedan utvärderas. 

Anledningen till detta är det goda kontaktnät företaget och VD Erik Selin lyckats bygga upp 

över åren. 99 procent av alla affärsförslag kommer direkt till Selin genom olika 

informationskanaler och kontakter. Det är då också Selin som gör den första 
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rimlighetsbedömningen. Det finns enligt Björndahl inga skrivna regler på vad som 

klassificeras som en bra fastighet och investeringsalternativ. En fastighet med fullbeläggning 

är t.ex. ingen garanti att den kommer förbli så efter det att kontrakten gått ut och 

hyresgästerna får valet att nyteckna. Det finns heller inga strikta modeller på hur ett 

affärsförslag ska hanteras. Det görs en bedömning utifrån fingertoppskänsla och i vissa fall 

tur. Björndahl menar att den erfarenhet som finns inom företaget bildar tillsammans en 

obeskrivlig känsla för att utvärdera och bedöma affärsförslag och hur dem passar in i 

företagets strategi och affärsmodell. Björndahl tar över ett affärsförslag efter att VD har 

analyserat det och snabbt räknat på rimligheten. En djupare ekonomisk analys görs sedan av 

Björndahl, dock menar han att alla förslag som kommer till honom redan är rimliga och inga 

avancerade beräkningar genomförs. Det är andra faktorer som styr om en affär ska 

genomföras eller inte. Dessa enligt Björndahl är av ”mjukare”-natur där läge på fastigheten 

har störst betydelse samt självklart en övergripande analys över finansiering och 

soliditetspåverkan. 

 

Fastighetsbranschen enligt Björndahl präglas av en dominerande framgångsfaktor; läge. Det 

är detta som styr om en affär långsiktigt blir lönsam. För ett relativt nytt fastighetsbolag som 

Balder menar Björndahl att det gäller att hitta en balans mellan expansion, soliditet, och 

avkastning i förhållande till risk. Det finns inga fördefinierade sätt att jobba på utan handlar 

om känsla och erfarenhet.  

 

4.12 Finansiering 

Finansieringen av fastighetsköp är en central del av Balders framgång. Det är av största vikt 

att man får de bäst möjliga lånevillkor och säkrar upp mot eventuella räntefluktuationer. 

Balder har övervägande korta lån där bindningstidsintervallet ligger på 90 dagar. De har 

aldrig problem att förlänga eller få orimliga amorteringskrav från banken. En stor del i detta 

är enligt Björndahl ett bra ”trackrecord”, tidigare prestationer, och förtroende för Erik Selin. 

Då han har fler bolag och är storkund hos bankerna har han byggt upp ett förtroende som gör 

bankerna mer villiga på att lita på företagets investeringar. 

 

Enligt Björndahl är en viktig framgångsfaktor större paketaffärer där det är en samling 

fastigheter som ingår. Det är i dessa affärer guldkorn kan hittas och Balder har en strategi att 

genomföra ett köp trots att alla objekt inte passar in med företagets vision. Björndahl menar 

att de objekt som inte passar in eller återfinnas i en anan stad där Balder inte är aktiva, säljs 

metodiskt av för att koncentrera och effektivisera verksamheten. Det blir för resurskrävande 

att vara verksamma på olika geografiska platser med få fastigheter då det saknas 

synergieffekter för fastighetsservice.  

 

4.13 Konkurrensfördelar 

En viktig framgångsfaktor för Balder gentemot konkurrenter menar Björndahl är de korta 

beslutsvägar inom företaget samt den bolagsstrukturen. Fördelen med en storägare som 

dessutom är VD är att alla beslut tas fort utan långa och krångliga beslutsprocesser och för 

stor inblandning av många separata bolagsintressenter. Björndahl tror att större organisationer 

har en mycket längre och mer komplex insamlingsprocess när det gäller möjligheter och 

risker medans i Balder är denna kunskap och makt mer centraliserad. Från det att ett 

affärsförslag uppkommer till dess avtal är undertecknad är beslutsvägen mycket kort. VD 

Selin kan ta beslut om affärer i storleksordning upp till 100 MSEK, däröver måste styrelsen 

sammankallas och ta gemensamt beslut. Även denna process är dock väldigt smidig och oftast 
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sätts ett telefonmöte upp omedelbart och beslut kan tas snabbt med det underlag som 

framtagits för det berörda objektet. Filosofin med att köpa paketerade affärer och sålla ut 

guldkorn är ett sätt att snabbt öka fastighetsbeståndet och växa för att sedan successivt sälja av 

fastigheter som inte passar in i den långsiktiga verksamhetsstrategin.  

 

Björndahl menar att en viktig del i framgången är den förhandlingsteknik företaget har. Det 

går inte att exakt sätta fingret på några specifika parametrar eller handlingsplaner utan istället 

handlar det om en fingertoppskänsla och de snabba beslutsvägarna som tillsammans gör 

Balder till en attraktiv köpare eller säljare. Även det faktum att man har ett brett kontaktnät 

samt god insyn i konkurrenter och deras mentalitet bidrar till en känsla om hur andra 

intressenter i en affär kan tänka positionera sig i förhandlingar. Kan man då snabbt lägga fram 

ett erbjudande och avsluta affären snabbt utan långa ledtider händer det att en säljare kan 

tänka sig en viss lägre ersättning, inom rimliga gränser, mot en smidig affär med en part med 

stort förtroende och gott rykte.  

 

4.14 Avkastning 

När det gäller Balder och dess risktagande kontra avkastningskrav menar Björndahl att det är 

viktigt att differentiera sig och sprida riskerna. Med huvudkontor i Göteborg får Balder en 

stabil grund att expandera utifrån. Hyresnivån är mindre konjunkturkänsla här gentemot 

Stockholm och garanterar ett kontinuerligt, stabilt kassaflöde medans nivåerna i Stockholm 

kan vara de dubbla men med större risk för fluktuation under lågkonjunktur. En viktig del i 

framgången menar Björndahl är att inte stirra sig blind på avkastningsnivåer vid 

köptidpunkten utan ha ett mer långsiktigt perspektiv där möjligheter till förändring och olika 

kostnadseffektiviseringar undersöks. Överlag är Balder ett väldigt kostnadsmedvetet företag 

där varje krona som sparas ses som ett steg närmre långsiktig lönsamhet.  

Fastighetsförvaltning är ett långsiktigt projekt och huvudkällan till lönsamhet över tid.  

 

Björndahl anser att svenskar generellt nöjer sig med låg risk och låg avkastning. Men enligt 

Björndahl har Balder valt att inte nöja sig med detta utan går tvärtemot och strävar efter hög 

risk samt hög avkastning. De menar att likt försäkringsbolag kanske något projekt misslyckas 

men att detta täcks upp av hög avkastning på fler framgångsrika projekt. 

 

4.15 Jan Aronsson för GulinsFastigheter 

Jan Aronsson studerade som civilekonom på Handels i Göteborg. Han tog sin examen 1983 

inom redovisning. Efter det arbetade han som revisor i fem år innan Olle Gulin, nuvarande 

ägaren, anställde honom som personlig assistent. Jan Aronsson var då främst inriktad på Olle 

Gulins privata placeringar. Jan Aronsson tillträdde som VD för företaget 1996. 

 

4.16 GulinsFastigheters historia i korthet 

GulinsFastigheter är ett familjeägt fastighetsbolag som har utvecklats ur konfektionsbolaget 

Gulins, grundat av Sven Petter Gulin år 1916. Verksamheten bestod till en början av en 

herrekiperingsaffär, som under efterkrigsåren expanderade till en landsomfattande affärskedja 

inom dam- och herrkonfektion under firmanamnen Gulins och Pepita.  

 

För att möjliggöra butiksrörelsens expansion, förvärvade de kommersiella fastigheter som gav 

upphov till ett stadigt växande fastighetsbestånd. När konfektionsrörelsen såldes till ICA år 
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1988 så lades all fokus på fastigheterna. Deras verksamhet präglas av personlig kontakt och 

professionellt affärsmannaskap. Deras kännetecken har blivit att skapa lönsamhet tillsammans 

med deras kunder. År 1996 var bolaget ett renodlat fastighetsföretag med fastigheter i södra 

Sverige, Holland, Frankrike och England. Av generationsskiftesskäl har bolaget nu endast 

fastigheter i Göteborg. 

 

4.17 Strategi 

När det gäller att ta fram en övergripande strategi hos Gulins så är det är Jan Aronsson som 

framställer ett underlag till en affärsplan som förankras med huvudägaren, Olle Gulin, och 

därefter läggs underlaget fram till de övriga i styrelsen. Det som avgör huruvida det ska bli en 

investering eller inte beror på om det i fastigheten finns en utvecklingspotential i form av 

hyresnivå, teknisk standard, hyresgäststruktur, och om det finns möjlighet till ny- eller 

ombyggnationer. Det är Jan Aronsson som tar fram de objekten som är intressanta mot en 

bakgrund av Gulins långsiktiga strategi. 

 

Gulins investeringsstrategi är att investera i kommersiella fastigheter med målsättningen att ge 

en långsiktigt god och stabil avkastning till ägarna. Gulins väljer att avyttra de objekt som 

bedöms att inte längre ha den utvecklingsmöjlighet som är attraktiv. För Gulins innebär det att 

övervärden och investerad kapital inte längre bedöms kunna ge en långsiktig avkastning 

överstigande en riskfri obligationsränta med 5 procent. När detta inträffar så bedöms hyres-, 

fastighets- och ränterisken långsiktigt vara allt för hög. 

 

De analyser som ligger till grund för investeringsbeslut är att analysera objektets geografiska 

läge, dess tekniska standard, planfrågor, det vill säga hur fastigheten är planerad att utnyttjas 

och vilket typ av verksamhet som kan bedrivas där. Andra faktorer som analyseras är 

hyresgäststrukturen och utvecklingsmöjligheter. 

 

4.18 Finansiering 

Gulins finansiering sker över banksystemet och alltid mot säkerhet i respektive objekt. 

Belåningsgrad får inte överstiga 70 procent av köpeskillingen och att minst 30 procent eget 

kapital används till investeringen. Till skillnad från många konkurrenter har Gulins 

möjligheten att finansiera sina investeringar med eget kapital och är således inte beroende av 

banksystemet för att fatta beslut. Detta gör att Gulins kan koncentrera sig på att identifiera 

behov i marknaden som inte tidigare varit tydliga. På detta sätt kan de skapa kommersiella 

lokaler för sina hyresgäster och deras verksamheter. Det finns inga särskilda modeller som 

används vid finansieringen. 

 

4.19 Risk 

De tre stora riskfaktorerna Gulins, liksom alla andra fastighetsföretag, brottas med är hyres-, 

fastighets- och ränterisk. Som nämns ovan bedöms finansieringsrisken som låg. Hyresrisken 

kretsar kring hyresgästen, alltså vilken förmåga denne har att betala, kraven som gästen 

ställer, etc. För att minimera denna risk så satsar Gulins på att samarbeta med stabila 

hyresgäster som de vet är trogna och är långsiktigt pålitliga. De förhandlar även fram långa 

hyreskontrakt.  
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Fastighetsrisker syftar främst till de risker som har med själva objektet på fastigheten att göra, 

det vill säga dess fysiska skick. Är det så att husets standard försämras allt mer med tiden så 

kommer det också att påverka hyresgästen, som i sin tur kan komma att ändra sina krav på 

hyresnivån. Säger befintliga hyresgäster upp sina hyresavtal är risken att Gulins står med 

vakanta ytor och tvingas acceptera lägre hyresnivåer. För att minimera detta så satsar Gulins 

mycket kapital på att hålla sina hus i gott skick och har därför nära kontakt med arkitekter och 

byggnadsföretag. Genom att de håller husen i gott skick kan de hålla ner löpande kostnaderna 

för drift och underhåll. 

 

Ränterisken är en risk som inte direkt går att påverka och är mycket svår att bedöma hur den 

kommer att förhålla sig i framtiden. För Gulins del gäller det att vara så uppdaterade som det 

möjligt går. Det är viktigt att betona att om några av ovanstående kriterier avseende låg risk är 

uppfyllda så kan de motivera en investering mot en lägre direktavkastning än vad som 

normalt eftersträvas. 

 
Relativt andra börsnoterade bolag är Gulins inte alls lika riskbenägna. Vid tillfällen då 

förutsättningarna för fastighetsmarknaden är osäkra väljer bolaget att investera sitt kapital i 

obligationsmarknaden för att uppnå en alternativ avkastning. 

 

4.20 Fastighetsmarknaden 

Till grund för analys av fastighetsmarknaden gör Gulins bedömningar över ekonomiska, 

sociologiska, politiska och demografiska förutsättningar vilka kan komma att påverka 

verksamheten. Information inhämtas från olika källår såsom media, banker och aktörer på den 

finansiella marknaden. Detta arbete bedrivs på både micro och macronivå. 
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5 Analys 

 

 

5.1 Analys av Fastighets AB Balder 

Pyhrr & Cooper (1982) menar att det mest grundläggande inom fastighetsläran är en väl 

utformad och preciserad affärsstrategi att verka utifrån. Det är denna grund som avgör om det 

är aktuellt att gå vidare med ett affärsprospekt. Balder menar att inga affärsförslag de får är 

orimliga då man har bra översikt över sina konkurrenter och intressenter inom branschen och 

därmed vet på förhand vilka sorts affärs kan vara av intresse. Balder har även en klar 

tillväxtstrategi och tar varje möjlighet till att öka på fastighetsbeståndet. Något som påverkade 

beslutet att börsintroduceras för att kunna finansiera ytterligare expansion.  

 

Björndahl menar att många fastigheter på marknaden dras med en generell avkastningsnivå 

där man antingen gillar läget eller avstår. Det finns inte någon större lönsamhetsmarginal. 

Eftersom Balder är riktat in sig på tre stora marknader (Malmö, Göteborg, Stockholm) är 

riskgraden relativt liten om läget är populärt. Enligt Pyhrr & Cooper (1982) är det viktigt att 

noga analysera risk och avkastningskrav för den specifika fastigheten samt göra 

attraktivitetsbedömningar baserat på läge, estetik mm.  

 

Balder är i många aspekter ett företag som präglas av en inflytelserik ägare och VD med en 

oerhörd pondus och respekt. Phyrr & Cooper (1982) nämner flertalet analyser som ska 

säkerställa en lyckad fastighetsinvestering. Dem kan vara strategiska, juridiska, 

marknadsorienterade mm. Selin menar att Balder inte genomför några sådana analyser rent 

officiellt och strukturerat men att den erfarenhet och kunnande hos honom gör att han snabbt 

kan analysera ett objekt ur både ett finansiellt, lägesmässigt samt strategisktperspektiv, i 

huvudet. Ofta litar han på sin magkänsla samt anställdas intuitioner och kunnande. 

 

Att investera vid en specifik tidpunkt i en fastighets livslängd är enligt Phyrr & Cooper (1982) 

ett sätt att styra investeringens längd och avkastning i förhållande till risk. Balders syn på en 

fastighet är till stor del frikopplad från dennes livscykel och Björndahl menar att det är 

fastighetens läge som är den avgörande faktorn, inte i vilket stadium fastigheten befinner sig. 

Med det sagt menar Balder självklart att det finns mer eller mindre fördelaktiga tidpunkter i 

en fastighetslivscykel att göra en affär. En fastighet som kräver ytterligare investeringar och 

kanske är tom kan förvärvas billigt och i kombination med ett brett kontaktnät och kundbas 

kan Balder på förhand hitta lämpliga hyresgäster. Den tidsram som Phyrr & Cooper (1982) 

nämner för ägarperioden av en fastighet innefattar tre stycken faser; förvärv, drift, avyttring. 

Tanken med dessa är att förvärva en fastighet till ett längre pris än kostnaden för avyttring och 

summan vid försäljning. Däremellan i driftsfasen, är målet ett positivt driftresultat. Selin & 

Björndahl menar att Balder har som mål att förvalta och äga en fastighet utan tidsbegränsning 

och med inställningen att fastigheten skall finnas i deras ägo ”i all framtid”. På såsätt följer de 

bara två av tre ägandefaser och större fokus skiftas till drift och löpande förvaltningsresultat 

för att garantera ett positivt kassaflöde. 

 

Balder befinner sig fortfarande i ett ungt stadium som präglas av tillväxt. Det är dock inte 

alltid lätt expandera i önskad takt pga. en ansträngd penningmarknad och få objekt på 

marknaden. Trots sin unga ålder finns det mycket erfarenhet och kunskap samlad i bolaget 

samt strävan Björndahl beskriver att diversifiera sig genom att sträva efter hög avkastning och 
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därmed hög risk. Detta kan liknas vid den investeringsprofil Phyrr & Cooper (1982) beskriver 

som den medåldersinvesteraren som är mer riskbenägen och har byggt upp en 

fastighetsportfölj och nog kännedom om marknaden för att ta sig ann mer komplexa projekt.  

Detta stöds ytterligare genom förvärvsförslaget av Din Bostad som skulle ge en ytterligare 

bredd till Balder som skulle sprida riskerna mellan bostadsfastigheter och dagens 

kommersiella. 

 

Selin berättar om Balders tre marknader; Malmö, Göteborg och Stockholm. Han menar att 

den viktigaste aspekten av fastighetsbranschen är att känna till sin marknad och kunna avgöra 

vilket lägen är mest åtråvärda. Detta kräver god lokalkännedom och kontaktnät. Det är därför, 

menar Selin, inte lönt att bedriva verksamhet på mindre orter där skalfördelar och kunskap 

saknas. Enligt Phyrr & Cooper (1982) är det just denna sorts affärsrisk som är kritisk för ett 

framgångsrikt fastighetsbolag. Det blir svårare för ett företag att kunna bedöma förväntad 

bruttoinkomst, vakans, kostnader kopplade till fastigheten och drift. 

 

Selin och Björndahl påpekar gång på gång vikten av läget på en fastighet som den 

dominerande framgångsfaktorn. Det är därför viktigt att kunna bedöma efterfrågan av en 

fastighet i ett visst område och kunna analysera vilka områden i framtiden kommer vara 

populära. Thrall (2002) påpekar vikten av att genomföra detaljerade marknadsanalyser för att 

bedöma ett områdes framtid. Pyyrr & Cooper (1982) menar vidare att det finns ett antal 

variabler som tillsammans bidrar till en komplett marknadsanalys med inriktning på attraktiva 

geografiska områden. Sociala och historiska perspektiv måste tas i beräkning för att 

säkerställa att samhällsordningen inte störs av framtida fastighetsprojekt och exploatering. En 

annan viktig del är byggnadsplaner och markutvecklingsprojekt som finns planerade eller på 

förslag. I likhet med vad Thrall och Phyrr & Cooper förespråkar genomför även Balder 

marknadsanalyser för att få grepp om affärsmöjligheter inom ett visst område. Skillnaden är 

dock att de inte arbetar efter någon fördefinierad struktur eller tar hjälp av externa konsulter 

som kan använda avancerade GIS (Geographic Information Systems) där kompetens från 

fastighetsmarknadsanalytiker, affärsgeografer samt akademiker samlats. Istället Menar Selin 

att det är erfarenhet och kontaktnät samt det dagliga arbetet som automatiskt ger en insikt över 

vad som klassas som ett attraktivt läge. 

 

 

5.2 Analys av GulinsFastigheter 

Precis som Phyrr och Cooper (1982) säger att det mest grundläggande är att ett företag måste 

ha en väl preciserad och utformad affärsstrategi som utgör en vägledning igenom sina affärer. 

Gulins filosofi och strategi är att göra investeringar i de objekt som de bedömer kunna 

utvecklas i den utsträckning som de anser vara tillfredsställande. Detta gäller ju självklart 

nästan alla fastighetsföretag, men det som är karaktäristiskt för Gulins är att de strävar efter 

att få skapa ett långsiktigt underlag för deras kunders verksamheter. Med det menas att 

Gulins, tillsammans med kund och byggnadsföretag/arkitekter försöker att hitta en anpassad 

lösning där alla parter är nöjda. Det är viktigt att det känns rätt och de är inte villiga att ta så 

pass stora risker, relativt avkastning, så att det kan äventyra företaget. De är väldigt mån om 

deras strategi och håller sig fast vid den.   

 

Samma författare nämner fem olika variabler som ändras över tiden och dessa påverkar 

affärsrisken för alla fastighetsföretag. De fem variablerna var: kapitalförbrukning, förväntade 

bruttoinkomst, vakans, kreditförlust, driftkostnader och fastighetsvärde. Hur Gulins hanterar 

dessa variabler går hand i hand med deras strategi. Genom att hela tiden sträva efter att äga 
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fastigheter med tillhörande objekt i toppskick. På så sätt kan de hålla ner kostnader för 

underhåll och drift. Det går självklart inte att undgå renoveringskostnaderna, men långsiktigt 

ökar avkastning. Detta påverkar i sin tur att hyresgästerna vill vara kvar och de kan därför 

hålla vakanserna på en låg nivå. Man kan tänka sig att detta påverkar värdet på fastigheten, 

oberoende av fastighetens placering, men det som styr detta är väldigt beroende på 

marknadens förväntningar och är en parameter som Gulins själva har svårt för att påverka. 

 

En annan påverkande faktor som de kan påverka Gulins verksamhet är att de numera är aktiva 

enbart inom Göteborg som räknas till en storstad. De har en bra lokal kännedom eftersom de 

har varit verksamma här under en väldigt lång period. Genom att konsekvent uppdatera sig 

om vad som är under utveckling i Göteborg kan de veta vilka nya lägen som är aktuella och 

attraktiva för aktörer att bedriva sig verksamhet i. Då många stora och välkända företag ofta 

söker sig till de större städerna och samtidigt som att Gulins strävar efter att få dessa som 

kunder så underlättar de lite för Gulins eftersom de vet att för de större företagen är 

sannolikhet högre att de betalar sin hyra och samtidigt kommer vara aktiva under en längre 

period. I och med att de inte är verksamma i mindre orter så kan de slippa göra beräkningar på 

hur handeln inom särskilda sektorer kommer att slå på området eftersom det alltid kommer att 

vara attraktivt att befinna sig i en storstad som Göteborg. Och Storgöteborg, som inkluderar 

Göteborg och övriga tätorter i Västra Götaland, har bara visat siffror på att 

befolkningsutvecklingen ökar sedan år 1968 (Statistiska Centralbyrån).  

 

Enligt Phyrr och Cooper (1982) är det av stor hjälp att analysera marknaden inom en del 

områden, bland annat ekonomiska, sociala, politiska och demografiska. Gulins samlar in 

information från marknaden och gör sina egna beräkningar inom alla områden för att göra 

bedömningar och därefter kunna fatta sina beslut efter dessa. Något som Jan Aronsson 

betonar är att hålla sig uppdaterad inom världsekonomin, alltså både nationellt och 

internationellt. Det är som Phyrr och Cooper (1982) också säger, att det är ett bra sätt att ta 

reda på om de macroekonomiska förhållandena är gynnsamma.  

 

I teorin nämnde Dasso och Graaskamp att en marknadsanalys tillämpas för tre olika 

situationer: (1) en plats eller fastighet som söker efter ett passande ändamål, (2) ett ändamål 

söker efter en passande fastighet för att tillföra vissa typer av förbättringar för att fånga de 

tänkta inkomstströmmarna, och (3) en investerare söker efter den bästa fastigheten som är 

tillgänglig, med hänsyn till mål och risk/avkastning. Situation ett passar i viss grad Gulins 

strategi med anledningen att om bolaget äger ett fastighetsobjekt så undersöker de om någon 

aktör är i behov av den. Gulins tillämpar främst en marknadsanalys för situation två. De 

tillämpar sällan en marknadsanalys för situation tre. 
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6 Slutsatser 

 

 

- Hur är Fastighets AB Balders affärsmodell uppbyggd? 

- Hur påverkas affärsmodellen av att Fastighets AB Balder VD även är huvudägare och 

grundare till bolaget? 

 

6.1 Hur är Fastighets AB Balders affärsmodell uppbyggd? 

En granskning av empirin och teorin visar tydligt att Balder har en affärsidé som bygger på 

kunskap och erfarenhet. De vill snabbt expandera och ha ett stort antal fastigheter som skall 

ge maximal avkastning samt sprida risker genom att ha tre geografiska kärnområden där 

verksamhet bedrivs.  Det är dock tydligt att de strävar efter en balansgång i expansionsarbetet 

då fastighetsbranschen är en bransch som är lättpåverkad av ränteklimatet som i sin tur är 

beroende av den globala världsekonomin. Därför kantas hela affärsmodellen av en 

medvetenhet som bygger på en god soliditet och en god kontakt med banker då man är 

beroende av en stor del extern finansiering inför varje affärshändelse.  

 

Balder har som strategi att försöka maximera lönsamhet genom att med fingertoppskänsla 

kunna bedöma ett fastighetsprospekt och avgöra om det långsiktigt går att ha hög 

beläggningsgrad och förmånliga lån. Då Balder har för avsikt att behålla en fastighet på 

obestämd tid utan idén att köpa billigt och sälja dyrt, ser de den stora lönsamheten i 

skalfördelar och en kostnadsmedvetenhet i drift och underhåll. Därför är det viktigt att 

koncentrera sig på geografiska områden där flera fastigheter ingår och man har byggt upp en 

känsla för marknaden samt knutit värdefulla kontakter.  

 

En intressant detalj är på frågan om hur de arbetar med diverse modeller och analyser blir 

svaret att det inte formellt genomförs några då det tar för mycket tid och resurser i förhållande 

till resultatet. Dock påpekas det gång på gång att det är viktigt med rätt läge och att företaget 

har en god marknadskännedom. Det blir då tydligt att det i hög grad finns många värderande 

aspekter och analyser men som inte tränger igenom till ett dokumenterat arbetssätt. Analyser 

genomförs löpande hela tiden då man samlar in information om fastighetsobjekt, 

försäljningsområden, företagsexpansioner och andra dynamiska faktorer. Att dessa sedan inte 

sammanställs är rent formalia men kunskapen finns där och påverkar till stor del hur 

verksamheten bedrivs och strategin utformas. Även om hänsyn till teoretiska modeller som 

fastighetslivscyklar och ägandelivscyklar inte följs internt går det att placera ut Balder på 

dessa och dra slutsatsen att det är ett långsiktigt företag som skapar lönsamhet genom 

effektivt underhåll och kostnadsbesparingar och inte i samma utsträckning genom detaljerade 

fastighetsundersökningar av enskilda objekt. Det råder istället en helhetsbild och marknad i 

sig bjuder inte på den mängd objekt att det går att göra större klipp genom att ha som mål att 

förvalta en fastighet över en lång tidsperiod.  

 

Då marknaden präglas av hårdkonkurrens och få fastighetsobjekt läggs fokus istället på det 

interna arbetet och Balder skapar ett tydligt värde genom att hela tiden sträva efter en optimal 

verksamhetsstruktur med anställda som snarare har en känsla för fastighetsaffärer än 

avancerad kunskap om tekniska modeller och analyser. På såsätt förebygger Balder konflikter 

och man skapar snarare ett internt diskussionsforum med flera subjektiva åsikter som bidrar 

till lyckade investeringar och beslut. 
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Denna tes förstärks av att jämföra Gulins mot Balder som kan ses som ett mycket traditionellt 

drivet företag med en vanligare ägarstruktur och tillsatt VD. Även fast bolaget i sig är 

betydligt mindre finns det tydliga tecken på ett traditionellt styrsätt med mål, modeller och 

strategi. Affärsmodellen bygger på en mindre entreprenörbaserad uppbyggnad där man har 

mer nedskrivit och dokumenterat för att försöka arbeta strukturerat och hålla en jämn 

standard. I motsats till det är Balders filosofi i större uträckning baserad på individens 

skicklighet och kunskap. Arbetssättet präglas i högre grad av ett informellt styrande som 

genomsyrar hela organisationen där ledord är diskussion och fingertoppskänsla. En stor 

skillnad mellan det mer traditionella Gulins och Balder är hur information insamlas och 

bearbetas. Gulins har som praxis att kontinuerligt samla in data genom fördefinierade kanaler 

och systematiskt bearbeta denna för att sedan överväga ett beslut. Balder å andra sidan har till 

viss del redan tagit ett beslut i det första steget när ett objekt presenteras för VD. Som 

utomstående kan detta ses som en riskparameter som inte kan styras på samma sätt när 

personlig smak spelar in istället för fastighetsrelaterade investeringsmodeller. 

 

6.2 Hur påverkas affärsmodellen av att Fastighets AB Balders VD 
även är huvudägare och grundare till bolaget? 

Efter intervjuer med Balder blev det öppenbart att en stor del i framgången kan tillskrivas VD 

Erik Selin som under många år arbetat sig upp från ingenting och idag haussar över ett av 

regionens mest spännande fastighetsbolag. En viktig framgångsfaktor och del av 

affärsmodellen tillskrivs ett kort beslutskedja som har sin grund i att Selin som VD är 

spindeln i nätet som både tar emot affärsförslag samt gör en första analys om förslaget ska 

diskuteras vidare. Han agerar med andra ord som en sluss för alla investeringsbeslut och kan 

därmed i teorin styra en stor del av verksamheten redan innan den nått djupare in i 

organisationen. 

 

Genom att jämföra Balder med Gulins blir det tydligt att ägarstrukturen har en stor påverkan 

på beslutsfattande och corporate governance. Det finns inte samma krav på VD att agera 

utifrån en stor mängd andra intressenters önskemål. En traditionell VD styr baserat på 

styrelsen absoluta önskemål och är förmodligen tillsatt pga. en viss ledarstil och vision. Detta 

blir då ett verktyg för styrelsen som i sin tur är förtroende valda av en grupp intressenter, att 

utforma företagets mål, strategi, affärsidé för att driva bolaget i viss riktning. Skulle bolaget 

visa dåliga resultat eller ett strategiskt misslyckande blir VD synonym med nederlaget och 

förtroendet anses förbrukat. Lösningen blir då en ny VD som förhoppningsvis har en 

motivationshöjande effekt samt kommer med nya, färska idéer. I fallet med Balder där det i 

hög grad finns en informell styrning och beslutsfattande blir det svårt att dra tydliga gränser 

mellan olika områden. Vilken påverkan har jag som aktieägare? Kommer VD ändå agera 

utifrån ett egoistiskt perspektiv i tro om att det är rätt och kanske finns det risk att man blir för 

statisk i sin verksamhetsutveckling. I ett traditionellt företag hade det varit möjligt med ett 

maktskifte eller införandet av nytänkande i form av nyanställda eller konsulter. Detta är dock 

svårt i Balder då själva affärsflödet börjar med beslutsfattaren där också mycket av 

framgången kan tillskrivas just denna metod och ursållning. Därav kan det uppstå en 

paradoxal situation i och med Selins position som VD, storägare och affärsmodellspåverkare. 

 

En annan tydlig slutsats är att Selin har en bestämd vision där han vill tänja på gränserna och 

se hur långt han kan nå med sitt livsverk. Med en attityd att det inte kan gå sämre än att han 

hamnar på noll utan pengar, där han en gång började, driver han en aggressiv och riskfylld 

linje. Hela tanken med att börsintroducera sitt bolag och köpa upp mindre aktörers 
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fastighetsportföljer kan ses som ett riskfyllt experiment, ett sätt att utforska nya territorier och 

skapa spänning. Det är även denna mentalitet som legat till grund för framgången då Balder 

vågat satsa och ta stora risker med hög belåningsgrad som till viss del slagit mot 

nedvärderingen av fastigheter i sämre ekonomiska tider på grund av hävstångseffekten det 

inneburit. Detta i sin tur slår, med rådande redovisningsregler, på resultaträkningen och 

balansräkningen/soliditeten samt ger ett negativt intryck gentemot externa intressenter. Dock 

menar Selin att företaget i sig har samma position med hänsyn till fastigheterna och investerat 

kapital då inga egentliga likvida medel lämnat bolaget då värdeförändringarna är orealiserade. 

 

Balders affärsmodell är möjlig pga. Selins långa erfarenhet inom branschen och det 

kontaktnät samt rekord hos bankerna han byggt upp. Det är svårt att peka på direkta 

framgångsfaktorer kopplade till en teoretisk bakgrund då mycket av framgången är tackvare 

en känsla för läge samt en skicklighet i förhandlingar och marknadskännedom. Eftersom inga 

direkta analyser genomförs i den grad teorin förespråkar kan man inte annat än anta att det är 

en kombination av känsla, skicklighet främst från VD som bäddad för succén. Att Selin har en 

stark roll i företaget har också effekt på hur organisationen formas där korta beslutsvägar och 

snabba beslut bidrar till den aggressiva imagen utåt marknaden och ger en konkurrensfördel.  

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att en stor del i Balders affärsmodell kan tillskrivas 

Erik Selin och man kan inte sluta undra hur den hade sett ut om han inte haft den roll han haft 

idag. Att hela tiden utvärdera sina medarbetare och se att det stämmer in i hans vision om en 

optimal, slimmad organisation är ett bevis på att han söker anställda som delar hans driv och 

passion. 

 

Vidare kan man spekulera i att om Balder hade haft en tillsatt VD på traditionellt vis, hade 

Balder då haft samma affärsmodell, eller kunnat driva verksamheten på samma sätt? En 

traditionell VD hade möjligtvis tillämpad en mindre riskfylld strategi då han inte haft samma 

ägandekänsla och kanske hade fler intressenter att ta hänsyn till. Från en aktieägares 

perspektiv är Balders affärsmodell mycket riskfylld. Inte pga. investeringsstrategin utan för 

hur den struktureras och på vilka grunder. Risken har sin grund i att en person kan tillskrivas 

mycket av framgången då de inte arbetar efter modeller som kan användas oavsett vem 

användaren är. Hade det funnits ett vinnande, standardiserat koncept och affärsmodell hade 

risken varit lägre och bolaget hade inte varit lika beroende av en enskild person. I dagens läge 

är det svårt att se hur företaget skulle kunna behålla sin starka position om Selin tvingades ge 

upp inflytandet i Balder. Mycket av investeringsfinansieringen samt bedömningen, smaken 

och portföljstrategin tillskrivs Selin. Det är osäkert till vilken grad externa intressenter hade 

haft samma tillförlit i företaget om Selin var ute ur bilden. 

 

6.3 Diskussion 

Resultatet av studien har effekten av att vi fått en djupare förståelse i hur ett framgångsrikt 

företag inom fastighetsbranschen arbetar och på vilka grunder affärer genomförs.  Vi anser att 

vi lyckats uppnå syftet med uppsatsen även om resultatet inte blev det väntade. Genom 

intervjuer och närmare analys fick vi en inblick i vad som styr investeringsbeslut och hur 

lönsamhet har uppnåtts. Vår tidigare uppfattning om att Fastighets AB Balder var ett 

spännande företag med en stark VD visade sig stämma om än till en högre grad än vad vi 

trott. Samtidigt har resultatet säkert påverkats av att Balder har en image som de gärna 

förstärker och genom att intervjua ledande personer är de måna om att upprätthålla 

verksamheten som något som drivs med stor passion och en utåt sett, avslappnad stil utan 

krångliga byråkratiska hinder.  
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Det som kunnat bidra till ett annat resultat är om vi breddat vårt perspektiv och ändrat syfte 

till att hitta en branschstandard istället för att fokusera på ett enskilt företag. Det hade 

förmodligen visat sig att det fanns en stor spridning bland företagen och skillnader som 

berodde på tradition, ägarstruktur och verkställande direktör. När det kommer till resultatet av 

hur ett fastighetsföretag arbetar och deras affärsmodell kan det i efterhand kännas att vi hade 

en något snäv teoretisk utgångspunkt. I själva fallet visade det sig vara uppbyggt på helt andra 

grunder även om det går att dra paralleller mellan praktik och teori. Det fanns en större 

påverkan på affärsfilosofin som härleds till allmänt affärskunnande och känsla för affärer och 

marknad snarare än krångliga modeller och stora analytiska resurser. Kontaktnät och 

erfarenhet visade sig vara en betydande del av resultatet och något som är svårt att förankra i 

strikta teoretiska grunder. Istället präglas det av en stark entreprenöriskanda och ett genuint 

intresse för fastigheter.  

 

En intressant iakttagelse är att det inte finns något förbestämt sett att arbeta på och skapa 

mervärde. Det går inte att finna en absolut rätt eller fel som fastighetsteori förespråkar och 

menar är ett måste för att långsiktigt förbli lyckosam. Det visar att en affärsmodell inte 

behöver vara baserad på strikta riktlinjer för att kunna följas och vara framgångsrik. 

 

6.4 Förslag till vidare forskning 

Studien lämnar många nya intressanta aspekter att analysera och vidareutveckla. En intressant 

infallsvinkel vore att studera fler företag inom samma bransch för att jämföra skillnader och 

likheter i affärsmodellerna och arbetssätt, och samtidigt dra paralleller till resultatmässiga 

framgångar för att skapa sig en uppfattning av graden av framgång de olika synsätt bidrar till. 

På så sätt kan man skapa en optimal affärsmodell som fler kan dra nytta av och använda som 

ett benchmarkingvärde.  

 

Ett annat område som kan utvecklas är påverkan av ägarstruktur och andra intressenter. Finns 

det någon optimal avvägning och hur säkerställs långsiktig framgång och inte förlitar sig på 

en VD eller dagens styrelse etc. Detta är en problematik som författaren Jim Collins belyser i 

sin världsberömda bok Good to Great. Att applicera detta tankesätt på svenska 

fastighetsföretag hade gett nya spännande infallsvinklar. 
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Bilaga 

 
Intervjufrågor - diskussionsunderlag 

 
Strategi/investering 

 

o Hur tas en övergripande strategi för verksamheten fram? 

 

o Hur ser den övergripande investeringsprocessen ut från att man letar nya 

investeringsmöjligheter eller avyttringar av befintliga fastigheter (Ex. Strategi – analys – 

beslutsfattande) 

 

o Vilka kriterier har ni för att en affärs ska genomföras? Vad har ni för 

investeringsstrategi? Vad ser ni som den viktigaste egenskapen på ett investeringsobjekt? 

 

o Vilka analyser genomförs innan ett investeringsbeslut tas? 

 

o Hur bestäms finansieringsalternativ? Finns några särskilda modeller? 

 

o Hur ser ni på avkastning/risk – ekvationen? Vart positionerar ni er och hur vet man vad 

som rimligt? Hur ser balansgången mellan avkastning – risk – strategi och 

fastighetsportfölj ut? 

 

o Man brukar tala om en fastighets livscykel från nybyggnation till demolering kopplat till 

olika avkastning/riskgrader beroende på vart en investerar väljer att bli involverad. Hur 

ser er strategi ut i detta avseende ut? 

 

o Vad gör ni annorlunda från konkurrenter? Varför har ni lyckats komma dit ni är idag på 

så kort tid? 

 

o Hur vill ni sprida riskerna? Har ni för avsikt att investera i riskfyllda objekt med hög 

potentiell avkastning eller mer långsiktiga alternativ? 

 

Allmänt 

 

o Vad gör ni annorlunda i förhållande till konkurrenter? Varför har ni lyckats komma dit 

ni är idag på så kort tid? 

 

o Hur beräknas lönsamheten på en fastighet? Diskonterade kassaflöden? 

Fastighetsprisökningar? 

 

o Hur ser er optimala fastighetsportfölj ut?  

 

Marknad 

 

o Vad innebär det att göra en marknadsanalys för er? T ex. ekonomiska, sociologiska, 

politiska och demografiska analyser? 

 

o På vilken nivå bedrivs detta arbete på? Macro/micro?  



 

 

Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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