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1 Inledning 
I allmänhet är det viktigt för företag att mäta sin prestation och positionera sig på marknaden 

(Delcea, Scarlat, & Cotfas, 2013, s. 129). Detta på grund av att informationen kan vara 

företaget till nytta genom att bland annat fungera som underlag för kommande beslut. Det kan 

också bidra till att företaget får en överblick över sin konkurrensmarknad, vilket kan nyttjas 

för att rätt arbete ska prioriteras. (Jordan, McCarty, & Velo, 2009, ss. 106-114) Det här är 

något som blir allt viktigare i dagens osäkra miljö (Delcea, Scarlat, & Cotfas, 2013, s. 129). 

Ett sätt att ta reda på hur en verksamhet förhåller sig på marknaden kan vara genom att göra 

en jämförelse med andra företags nyckeltal. Nyckeltal kan ses som förenklingar av olika 

förhållanden där mer än bara en siffra går att utläsa. Genom att studera utfallet av dessa fås 

inte bara en uppfattning av förhållanden utan även av företagets mål med verksamheten. 

(Jordan, McCarty, & Velo, 2009, ss. 106-114) Detta genom att studera valet av nyckeltal 

eftersom de nyckeltal som ett företag väljer att använda påverkas av de prestationsmål som 

företagets ledning satt upp (Delcea, Scarlat, & Cotfas, 2013, s. 131). Jämförelser kan även 

vara till hjälp vid företagens förbättringsarbeten. Det här är något som fastighetsbolaget 

Specialfastigheter Sverige AB har uppmärksammat och är intresserade av. Med den 

anledningen kommer en undersökning att genomföras där Specialfastigheters nyckeltal 

jämförs med andra liknande företags nyckeltal.  

1.1 Bakgrund 
I decennier har nyckeltalsanalysen använts inom affärsvärlden. Till en början utvecklades 

endast ett nyckeltal som hade till syfte att utvärdera kreditvärdigheten. (Beaver, 1966, ss. 71-

72) Det vill säga ett företags förmåga att i tid betala sina skulder (KreditKris.se). Nyckeltalet 

är det som idag har namnet balanslikviditet. En av forskarna som skrev om detta var 

Rosendale år 1908. Efter hand började analysen involvera fler nyckeltal och kunde då även 

användas till att förutsäga ett företags misslyckande, som exempelvis en konkurs. Även om 

tyngdpunkten i många fall läggs på finansiella nyckeltal innebär det inte att dessa är de enda 

indikatorerna för ett misslyckande. De är inte heller indikatorer för misslyckande i sig, utan de 

bör snarare ses som indikatorer för viktiga händelser. Det här kan vara av intresse för bland 

annat företagets ledning och investerare. Eftersom nyckeltalen har förmågan att kunna 

förutspå ett företags framtid finns det många som har forskat inom detta ämnesområde genom 

åren. En av dessa var Beaver, som år 1966 genomförde en studie där han med hjälp av 

finansiella nyckeltal jämförde ett antal misslyckade företag med ett antal lyckade. (Beaver, 

1966, ss. 71-72) En annan mer aktuell forskare inom nyckeltalsområdet är Catásus, vars 

studier denna undersökning kommer att ta upp lite närmare (Catasús, Gröjer, Högberg, & 

Johrén, 2008).  

 

Nyckeltal kan vara till hjälp för att läsa av finansiell data och skapa ett sammanhang. Används 

analysen av dessa nyckeltal på rätt sätt kan den vara en viktig faktor vad gäller 

kapitalbindning och affärsplanering. Den kan också vara till hjälp för att upptäcka eventuella 

områden som är i behov av förbättring. Det kan gälla ledningens prestationer, mätning av 

lönsamhet eller att undersöka om rörelsekapitalet som finns är tillräckligt för att upprätthålla 
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verksamheten. Genom att studera nyckeltal går det att se trender och överblicka företagets 

utveckling, både historiskt sett och inför framtiden. Det kan vara till hjälp för att förutse om 

olika mål och planer kommer att uppfyllas. (Barren, 1992, s. 28) Genom att företaget sätter 

upp önskvärda målvärden för de olika nyckeltalen underlättas styrningen mot målen och 

uppföljningen av resultatet (Juhlin Åstrand, 2007, s. 7). Nyckeltal kan även vara ett sätt att 

jämföra sitt företag med omvärlden, både vad gäller branschen och enskilda konkurrenter 

(Barren, 1992, s. 28). 

 

Något organisationer måste tänka på vid val av nyckeltal är att inte använda för många och för 

detaljerade. En av orsakerna till att dessa ofta har fler nyckeltal än nödvändigt är för att 

rensning sker för sällan. Organisationen väljer ett antal nyckeltal som ska beräknas och sedan 

följer dessa ofta med flera år framåt. Dock har många nyckeltal en begränsad livslängd då de 

minskar i betydelse för varje år som går. Det är därför viktigt för en organisation att endast 

välja de nyckeltal som bedömas vara relevanta för verksamheten i fråga. (Strömberg Lindvall, 

2010)  

1.1.1 Specialfastigheter Sverige AB 

Specialfastigheter är ett statligt ägt bolag som är verksamt inom fastighetsbranschen med 

inriktning mot samhällsfastigheter. Bolaget äger och förvaltar fastigheter, som kriminalvårds- 

och polisfastigheter, där kravet på säkerheten är hög. Idag anses de vara ett ledande 

fastighetsbolag inom deras verksamhetsområde, det vill säga samhällsfastigheter med fokus 

på säkerhet. (Specialfastigheter, 2014, ss. 2-14) Bolaget har funnits i närmare 20 år och under 

den här tiden har deras nyckeltal ökat i antal, vilket kan bero på att företaget har växt 

(Specialfastigheter, 2001) (Specialfastigheter, 2014). Genom deras nyckeltal kan de jämföra 

sig med andra bolag inom fastighetsbranschen, vilket gör att nyckeltalen får ett 

konkurrensmässigt värde. Dessutom har talen ett värde i sig för företaget eftersom de visar 

vilka områden som kan förbättras. Eftersom Specialfastigheter är ett större statligt bolag kan 

nyckeltalen även vara av intresse för företagets omvärld. Även det faktum att de har skapat ett 

eget nyckeltal talar för deras intresse av dessa. (G. Dahlqvist Jonsson, & K. Vikdahl, 

personlig kommunikation, 31 mars 2014)   

1.2 Problematisering och frågeställningar 
Mätningar över organisationens prestation kan göras kontinuerligt och av olika syften. Det 

kan göras i avsikt att mäta resultatet, men också för att skapa konkurrensmässiga fördelar 

utifrån en analys av denna information. Med hjälp av analyser går det att ta fram information 

som annars kan finnas gömd i siffor. Dessa analyser blir allt vanligare bland organisationer, 

vilket troligtvis beror på att de har förstått värdet av informationen. De kan även användas så 

att rätt arbete prioriteras och att rätt beslut fattas. En vanlig slutsats som dras är att mer 

information är bättre, men det handlar snarare om att det ska vara rätt information. (Jordan, 

McCarty, & Velo, 2009, ss. 106-114) Med den här utgångspunkten kan det vara nödvändigt 

att ett företag med jämna mellanrum ser över sina nyckeltal för att inte ha fler nyckeltal än det 

har nytta av (Strömberg Lindvall, 2010). En jämförelse mellan nyckeltalen i ett företag och 

dess konkurrenter kan vara ett sätt att skapa medvetenhet om var konkurrenterna står. Det kan 

i sin tur vara en nödvändighet för att företaget ska hålla sin ställning på marknaden och 
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utvecklas. (Jordan, McCarty, & Velo, 2009, ss. 106-114) Dock kan nyckeltalen vara så 

individuellt anpassade efter företaget att de blir svåra att jämföra. Därför kan det vara 

nödvändigt att granska uppbyggnaden av nyckeltalen eftersom det ofta handlar om en 

tolkningsfråga. (Mankin & Jewell, 2011, ss. 43-48) 

 

Med ovanstående som utgångspunkt är Specialfastigheter intresserade av att se över sina 

nyckeltal i förhållande till andra företag. På det sättet får de reda på var eventuella 

förbättringar kan göras gällande deras nyckeltal, både vad gäller antal och utformning. De får 

även en inblick i vilka nyckeltal som andra fastighetsbolag framhäver. 

 

Denna problematisering har utmynnat i följande frågeställningar:  

 Vilka likheter och skillnader finns avseende val av nyckeltal mellan Specialfastigheter 

och andra bolag inom fastighetsbranschen? 

 Vilka likheter och skillnader finns avseende beräkningar av nyckeltal mellan 

Specialfastigheter och andra bolag inom fastighetsbranschen? 

 Finns det några förbättringar gällande nyckeltal som kan göras hos Specialfastigheter?  

1.3 Syfte 
Syftet med den här undersökningen är att jämföra Specialfastigheters val och uppbyggnad av 

nyckeltal med andra fastighetsbolag, för att finna eventuella förbättringsförslag. 

1.4 Målgrupp 
Arbetet riktar sig till ledningen på Specialfastigheter som är i behov av att se över sina 

nyckeltal. Detta för att se hur dessa förhåller sig till andra fastighetsbolag avseende val och 

beräkningar. Anledningen är att de vill uppmärksamma likheter och skillnader som finns 

gällande nyckeltalen och som kan ligga till grund för eventuella förbättringsmöjligheter. 

1.5 Avgränsningar 

Arbetet kommer endast att beröra bolag inom fastighetsbranschen. Vid val av jämförande 

företag har hänsyn tagits till verksamhetens inriktning, ägande, längden på kundavtal och 

geografisk spridning. Utifrån dessa faktorer har ett urval gjorts på antalet, på grund av 

uppsatsens omfattning och tidsgräns. Urvalet har gjorts utifrån 21 föreslagna fastighetsbolag 

från Specialfastigheter. Avgränsningen resulterade i fem stycken företag, närmare bestämt 

Akademiska Hus, Fortifikationsverket, Hemsö fastighets AB, Jernhusen AB och Skandrenting 

AB.  
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2 Metod 
Specialfastigheter har sedan en tid varit intresserade av att se över sina nyckeltal för att se hur 

dessa förhåller sig till nyckeltal hos andra jämförbara fastighetsbolag. Främst vill de ta reda på 

om de använder rätt nyckeltal. De vill även ta reda på om de använder liknande definitioner 

på nyckeltalen eftersom det kan vara nödvändig information att ha kännedom om för att 

kunna jämföra nyckeltalen med andra bolag. Det handlar inte om att de ska rätta sig efter vad 

andra gör, eftersom det inte finns något facit på vad som är rätt eller fel. Men det är bra att ha 

en medvetenhet om omvärlden för att på bästa sätt kunna mäta sin ställning på marknaden. 

Informationen kan även användas för att skapa bättre kontroll över den egna verksamheten 

genom att förbättra sina nyckeltal, om möjligt. Med detta som utgångspunkt har 

Specialfastigheter utformat ett uppdrag som går ut på att finna likheter och skillnader när det 

gäller vilka nyckeltal som används och hur dessa beräknas. Uppdraget utannonserades på 

företagets webbsida och riktade sig till ekonomistudenter.  

2.1 Datainsamling 
Innan informationsinsamlingen kunde påbörjas behövdes mer grundläggande fakta om 

Specialfastigheter och deras utformade uppdrag. Därför hölls ett möte med Specialfastigheters 

ekonomichef Gunilla Dahlqvist Jonsson och finanscontroller Kristina Vikdahl. Mötet ägde 

rum på huvudkontoret i Linköping den 31 mars 2014. Det som diskuterades var uppdraget i 

sig, där det specificerades hur uppdraget skulle gå till och vad Specialfastigheter förväntade 

sig av utfallet. Även deras årsredovisning diskuterades för att öka förståelsen för denna. 

Genom detta framkom information om deras kundavtal och nyckeltal, vilket är information 

som har nyttjats i det här arbetet. Till detta möte upprättades ingen intervjuguide eftersom det 

sågs som ett förberedande möte inför den kommande uppsatsen. På så sätt var det ingen 

intervju där frågorna byggde på referensramen. Frågor som diskuterades grundades istället på 

sådant som kom upp under mötets gång.  

 

Efter detta möte har löpande kontakt förts med Dahlqvist Jonsson och Vikdahl, som har 

fungerat som handledare på företaget under arbetets gång. Detta har skett i form av råd, 

rapportering och frågor som dykt upp. För mindre omfattande frågor har mejlkorrespondens 

förts. För mer omfattande funderingar passade det bättre med en telefonkonferens. Denna 

ansågs även lämplig på grund av den geografiska distans som fanns då studien skrevs på 

Mälardalens högskola i Västerås. Dock underlättades informationsinsamlingen för vissa 

frågor, såsom beräkningar, genom att de istället besvarades via mejl. Detta förtydligade 

svaren och minskade därmed risken för missuppfattningar av formlerna, vilka har varit av 

betydelse för denna studie. Eftersom undersökningen bygger på offentlig information ansågs 

inte anonymitet vara nödvändigt.  

 

Den främsta informationskällan har varit företagens årsredovisningar, som hämtats från 

respektives webbsida. Webbsidorna i sig har använts för att utforma företagsbeskrivningar. 

Informationen från dessa har kritiskt granskats då vissa företag kan försköna sin verksamhet. 

Genom att då endast ta ut neutral och icke värdeladdad information, såsom 

verksamhetsinriktning och kunder, har detta undvikits. Det beror på att denna form av fakta 

anses vara svårare att manipulera. För att få ytterligare information om de andra företagen har 
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mejlkorrespondens förts med ekonomipersonal på respektive företag. Frågor som ställts har 

berört deras kundavtal, definitioner av nyckeltal samt övriga mindre frågor om verksamheten. 

Vad gäller årsredovisningarna har dessa använts för att hämta information om företagens 

hantering av nyckeltal. Vissa årsredovisningar är från år 2012 och andra från år 2013, 

eftersom samtliga inte fanns publicerade för 2013. Även om det kan finnas skillnader mellan 

åren är det generellt samma nyckeltal som används. Detta är dock ingenting som anses 

påverka undersökningens reliabilitet då inga specifika siffror tas ut. Undersökningens fokus 

ligger på företagens val av nyckeltal samt hur dessa är uppställda. 

 

Den personliga kommunikationen som har förts med de olika företagen räknas som 

primärkälla med tanke på den direkta kopplingen till uppsatsen. Förutom dessa har 

sekundärkällor använts för att få en grund till ämnet och information om nyckeltal. En 

utgångspunkt har varit Nyckeltalsinstitutets webbsida, som är en organisation som forskar 

inom nyckeltalsområdet. Därifrån har en bok, som har titeln Boken om Nyckeltal, och två 

tidningsartiklar hittats. Boken har ansetts vila på en vetenskaplig grund eftersom författarna är 

forskare inom området nyckeltal. En annan bok som har varit av betydelse är BAS Nyckeltal – 

för bättre analys och effektivare ekonomistyrning. Utifrån denna har information om nyckeltal 

hämtats. Kompletteringar till denna bok har gjorts i form av mejlkontakt med en anställd på 

BAS-kontogruppen i Stockholm AB. De som står bakom BAS är representanter från statliga 

myndigheter, branschorganisationer och intresseföreningar i Sverige. Detta tillsammans med 

att boken anses som svensk praxis kan tyda på att den vilar på vetenskaplig grund. En annan 

informationskälla har varit databasen ABI/INFORM Global som använts för att hitta artiklar 

avseende nyckeltal. De mest använda sökorden har varit financial ratio, real estate business, 

goal, performance indicator och compare. I vissa fall har databasen hänvisat till andra 

databaser, såsom JSTOR och Emerald Insight. Artiklar som har hittats berör ämnesområden 

såsom nyckeltal och nyckeltalsanalys. Ett område som ofta påträffades vid sökningen var 

personalnyckeltal, vilket var ett område som inte var aktuellt för denna undersökning och 

därför valdes bort. Fokus låg på kvantitativa nyckeltal eftersom det är detta område som de 

flesta årsredovisningar berör. En webbsida, Fastighetsvärdering.org, har nyttjats som källa 

för fastighetsrelaterade nyckeltal. Då den inte vilar på vetenskaplig grund har den granskats 

parallellt med andra källor, som till exempel företagens årsredovisningar. Den har främst 

använts som en objektiv källa i referensramen. Andra liknande webbsidor har använts för 

samma ändamål och hanterats på samma sätt. Detta för att stärka den hämtade informationens 

trovärdighet.  

 

I denna undersökning har, som nämnts, mejlkorrespondens förts med ett flertal personer. Det 

är en insamlingsmetod som i vissa fall kan öka risken för att viktig information misstolkas 

eller går förlorad. Detta eftersom mindre funderingar kanske inte känts lika nödvändiga att 

fråga om. Däremot har mejlkontakten i många fall ansetts som lämplig eftersom det 

underlättade kommunikationen av formler och siffror. Det har dessutom inneburit 

tidsbesparing för båda parter då mejl är en flexibel kommunikationskälla. (Bryman & Bell, 

2011) 



6 

 

2.2 Val av jämförande företag 
För att välja de företag som skulle jämföras med Specialfastigheter utgicks det från en lista 

med 21 fastighetsbolag som Specialfastigheter hade tagit fram. Dessa var menade som 

möjliga förslag på företag att analysera. På grund av omständigheter kring arbetet, främst vad 

gäller tiden, var en begränsning nödvändig. Därför gjordes ett urval från de 21 föreslagna 

företagen där hänsyn togs till verksamhetsinriktning, ägare, kundavtal och geografisk 

spridning. Anledningen till att dessa faktorer var avgörande var för att Specialfastigheter hade 

efterfrågat att företagen skulle ha liknande egenskaper som deras egen verksamhet. Detta för 

att jämförelsen skulle bli så rättvis som möjlig och på bästa sätt spegla deras 

marknadsposition. Eftersom Specialfastigheter är inriktade mot samhällsfastigheter, såsom 

fängelser och polishus, var det önskvärt att företagen hade en liknande verksamhetsinriktning. 

Därutöver ansågs sådant som skolor och samhällsservice vara lämpliga verksamheter. Denna 

faktor var mest avgörande i valet eftersom den ansågs ha störst påverkan, då 

verksamhetsinriktningarna kan påverka nyckeltalen olika. Jämförelsen skulle även underlättas 

om de andra företagen hade en koppling till staten, eftersom Specialfastigheter är statligt ägt. 

De företag som inte har haft staten som ägare har ändå haft någon koppling till staten samt att 

de andra faktorerna har vägt tyngre. Med tanke på Specialfastigheters fastighetsbestånd
1
 var 

det en fördel att kundavtalen var långa. Dock kom denna egenskap naturligt då det upptäcktes 

att den var vanlig bland de berörda verksamhetsinriktningarna. En annan eftertraktad likhet 

var att bolagen skulle finnas utspridda över Sverige, precis som Specialfastigheter. Denna 

faktor var viktig eftersom det ansågs ha med storleken på företaget att göra. Med hänsyn till 

dessa faktorer fanns det fem stycken företag som bäst lämpade sig för en jämförelse. Dessa 

företag var Akademiska Hus, Fortifikationsverket, Hemsö, Jernhusen och Skandrenting. Se 

presentationen av de avgörande faktorerna i tabell 1 nedan. 

 

  Verksamhet Ägare Kundavtal Geografi 

Specialfastigheter Samhällsfastigheter Staten 20-25 år Hela Sverige 

Akademiska Hus 

 

Universitet och 

högskolor 

Staten 

 

10 år 

 

Hela Sverige 

 

Fortifikationsverket Försvarsfastigheter Staten 6 år Hela Sverige 

Hemsö 

 

Samhällsservice 

 

Fond och 

företag 

7,5 år 

 

Hela Sverige 

 

Jernhusen 

 

Fastigheter med 

koppling till järnvägen 

Staten 

 

6 år 

 

Hela Sverige 

 

Skandrenting 

 

Näringsliv, stat, 

kommun och landsting 

Företag 

 

10 år 

 

Mellersta och södra 

Sverige 
Tabell 1 Sammanställning företag 

På grund av antalet företag var det svårt att dra slutsatser som innebar att Specialfastigheter 

måste göra förändringar. Uppsatsens analys och slutsatser bör därför ses som en antydan på 

att något kan göras snarare än att det ska göras. 

2.3 Referensramens struktur 

Uppdelningen av nyckeltalen i referensramen har grundat sig på den uppdelning av block som 

finns i boken BAS Nyckeltal – för bättre analys och effektivare ekonomistyrning. Anledningen 

                                                           
1
 Företagets totala innehav av fastigheter 
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är att BAS nyckeltal har koordinerats med de branschnyckeltal som Statistiska centralbyrån 

(SCB) använder. Dessutom kan BAS anses vara en viktig aktör för redovisningsområdet då de 

framförallt bidrar med en kontoplan som är allmänt känd. Det har även visat sig att deras 

uppdelning av nyckeltal har ökat i användning. (BAS, 2010, ss. 14-15). Dock har inte alla 

uppdelningar av nyckeltal behandlats, då inte alla ansetts vara relevanta för denna 

undersökning. De block som valts ut är sådana vars nyckeltal kunnat härledas till de valda 

företagens årsredovisningar. Nyckeltalen har valts ut efter Specialfastigheters intresse av att få 

reda på om andra bolag framhäver samma nyckeltal i flerårsöversikten som de gör. Därför är 

de utvalda nyckeltalen sådana som nämns i en summerad flerårsöversikt och därmed har 

ansetts vara de nyckeltal som årsredovisningarna har lagt fokus på. I Specialfastigheters fall 

har även en vidare breddning gjorts för att bättre anpassas till de andra företagens 

flerårsöversikt. Nyckeltal som kan läsas i andra rapporter har exkluderats, det gäller till 

exempel årets resultat som hittas i resultaträkningen. Detta eftersom de ansetts sakna 

analysvärde i denna uppsats då fokus inte har legat på talet i sig. Nyckeltalen som presenteras 

i referensramen är de som valts ut från företagens flerårsöversikter enligt ovan. Detta för att 

ge en mer generell bild över de olika begreppen och nyckeltalen, vilket nyttjats vid analysen.  

2.4 Analysmodell 
I analysen har fokus lagts på ett nyckeltal i taget. Tyngdpunkten har varit att analysera 

likheter och skillnader mellan Specialfastigheter och de andra företagen, för att på så sätt 

avgöra om det fanns någon förbättringsmöjlighet hos Specialfastigheter. En intressant 

analyspunkt var antalet företag som använde sig av nyckeltalet, eftersom detta kunde vara en 

antydan om nyckeltalets värde. En annan punkt som analyserades var nyckeltalets 

uppställning, om företagen använde sig av samma formler eller om de skiljde sig. Om 

skillnader fanns kunde även en diskussion föras om varför de skiljde sig. Andra vinklar som 

undersöktes var om Specialfastigheter hade samma namn på nyckeltalen som de andra 

företagen och om nyckeltalet gick att förstå. Ytterligare en punkt som analyserades var nyttan 

med nyckeltalet och därigenom Specialfastigheters nytta av att tillämpa nyckeltalet. Utifrån 

dessa aspekter diskuterades det om företaget borde ha kvar nyckeltalet och i sådana fall 

varför. Det kunde också vara aktuellt att diskutera om de borde ta bort nyckeltalet eller om det 

fanns någon anledning att lägga till talet i de fall det saknades. I analysen baserades många 

antaganden om Specialfastigheters förbättringsmöjligheter på hur de andra företagen 

hanterade sina nyckeltal. Det bör dock beaktas att hänsyn endast har tagits till fem företag och 

att dessa nödvändigtvis inte hanterar dem på bästa sätt. För att skapa mer struktur över 

analysen har fastighets- och förvaltningsrelaterade nyckeltal, som rubriken heter i empirin, 

delats in i mindre block.  

 

På grund av utformningen av undersökning kan denna anses vara upprepningsbar. Antagandet 

grundar sig främst på att årsredovisningarna följer liknande struktur från år till år. De bygger 

på så sätt inte på någon tillfällighet. Detta tillsammans med en noggrann beskrivning av 

undersökningens genomförande anses vara krav för att ett arbete ska ha god reliabilitet, det 

vill säga god tillförlitlighet. Det är dessutom något som bidrar till att undersökningen blir 

upprepningsbar. (Bryman & Bell, 2011, ss. 41,157-158) Dock kan vissa skillnader i 

årsredovisningarna uppstå mellan åren, bland annat på grund av nyckeltalens begränsade 
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livslängd (Strömberg Lindvall, 2010). Detta kan påverka en framtida undersökning av detta 

ämne. Strukturen kan dock ändå anses vara densamma. 
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3 Referensram 
I referensramen ges först en allmän bild av nyckeltal för att därefter gå in på närmare 

beskrivningar av olika nyckeltal. Dessa är valda efter relevans för arbetet och förekommer i 

företagens flerårsöversikt i årsredovisningen.  

3.1 Nyckeltal  

Nyckeltal är först och främst historiska eftersom de är som ögonblicksbilder av det tillstånd 

som rådde vid tidpunkten av beräkningen. De är ändå viktiga vid analysering och bedömning 

av företag. Ett tal måste visa något intressant och viktigt för att det ska klassas som ett 

nyckeltal. Vid konstruktionen av ett nyckeltal sätts ett tal i relation till ett annat, vilket 

resulterar i en kvot. (Juhlin Åstrand, 2007, s. 7) Täljaren i kvoten representerar intresset i det 

som undersöks medan nämnaren står för jämförelsebasen. Något som är viktigt att notera, vad 

gäller nyckeltal, är att de bara är förenklingar av förhållanden. Ett nyckeltal tar inte hänsyn till 

alla faktorer som kan påverka dessa. Ett sätt att ta detta i beaktning är att använda sig av flera 

nyckeltal, så att området ses från olika synvinklar. (Catasús, Gröjer, Högberg, & Johrén, 

2008, ss. 16-17, 29) 

 

Det finns något som kallas ”ideal för nyckeltal”, vilket är en sammanfattning av ett antal 

riktlinjer som bör eftersträvas för att få ut det bästa möjliga vid användandet av nyckeltal. Det 

gäller till exempel att nyckeltalen ska vara enkla att konstruera och förstå samt att det ska vara 

enkelt att begripa hur dessa kan förbättras. En annan viktig riktlinje är att nyckeltalen inte får 

bli för många, eftersom det bland annat kan orsaka att information blir undanträngd. Mängden 

nyckeltal beror också på företagets syfte med dem, om de är till för kontroll eller styrning. Det 

är när det gäller styrning som antalet bör vara begränsat, eftersom det kan vara mer lämpligt 

att fokusera på ett mindre antal. Författarna Catasús med flera nämner i Boken om nyckeltal 

att ett lämpligt antal är maximalt fem stycken, vilka ska spegla företagets framgång. Utifrån 

dessa kan sedan mätbara målsättningar sättas upp tillsammans med planer för åtgärder. De 

anser att övriga nyckeltal istället bör fungera som kontrollnyckeltal. Med detta synsätt är det 

därför viktigt att kontinuerligt se över sina nyckeltal, för att inte riskera att de blir för många 

om det läggs till nya utan att de gamla tas bort. Om syftet med ett nyckeltal inte är tillräckligt 

tydligt finns risken att det inte kommer bidra något till organisationen, i ett sådant fall 

fungerar inte nyckeltalet. (Catasús, Gröjer, Högberg, & Johrén, 2008, ss. 122-138) 

3.1.1 Nyckeltalens syften och användningsområden 

Nyckeltal kan ha flera olika syften och användningsområden. De kan bland annat vara till för 

lärande, då olika nyckeltal relateras till varandra. Genom att studera ett nyckeltal tillsammans 

med förändringar av andra nyckeltal går det att se samband mellan hur olika förhållanden 

påverkar varandra. På så sätt kan det också gå att koppla ihop olika delar av företaget med 

varandra. Genom att ha denna överblick och förståelse ökar förutsättningarna att styra 

företaget mot framgång. (Catasús, Gröjer, Högberg, & Johrén, 2008, ss. 38-39) Det finns även 

något som heter kontrollerande nyckeltal. Talet ska kunna fungera som ett referensvärde som 

nyckeltalet kan jämföras med. Det är först då, när nyckeltalet jämförs med referensvärdet, 

som nyckeltalet går att tolka och på så sätt börjar betyda något. Referensvärdet kan tas fram 

genom att nyckeltalet jämförs över tiden. Dessutom kan det tas fram genom en jämförelse 
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med andra företag eller med ett målvärde som har satts upp. Genom att kontrollnyckeltalet 

under- eller överstiger en viss nivå ges en indikation på att något måste göras. Med tanke på 

att nivån som nyckeltalet bör ligga på och riktningen den önskas gå bör vara känt, går det att 

säga att alla framställda nyckeltal är kontrollnyckeltal. Dock passar inte alla nyckeltal som 

kontrollnyckeltal. Det gäller mått som till exempel speglar intäkterna och resultatet, eftersom 

det är områden som alltid kan önskas öka. Kontrollnyckeltal är något som bör tas fram 

kontinuerligt, vilket gör att de bör vara både enkla och billiga att ta fram. (Catasús, Gröjer, 

Högberg, & Johrén, 2008, ss. 44-48) Ett tredje användningsområde för nyckeltal kan vara 

extern rapportering, vilket har med kommunikationen av nyckeltalen att göra. De nyckeltal 

som presenteras speglar rapporteringens målgrupp och ambitionstyp. Syftet med 

presentationen kan vara att synliggöra, det vill säga att visa och informera omvärlden. Det kan 

också vara att beskriva samband, genom att visa hur olika delar hänger ihop och hur värde 

skapas. (Catasús, Gröjer, Högberg, & Johrén, 2008, ss. 60-63) 

3.1.2 Olika kategorier av nyckeltal 

Det finns olika kategorier av nyckeltal, en av dessa är finansiella nyckeltal. Dessa har 

betydelse för företag då de kan vara till stor nytta när det gäller utvärdering av företagets 

finansiella ställning och resultat. Genom en noggrann utvärdering och uppföljning av 

finansiella nyckeltal kan företaget även minska risken för en konkurs. Men det finns ett 

hundratal finansiella nyckeltal och för att de ska vara till största nytta för företaget gäller det 

att välja rätt. (Shimerda & Chen, 1981, s. 51) De finansiella nyckeltalen har även fördelen av 

att vara enkla att tolka, dock kan de ge en ytlig bild av det som mäts. Även om det finns olika 

typer av nyckeltal är den gemensamma grunden att alla går att använda i ett längre 

tidsperspektiv. Beroende på vilken bransch ett företag är verksam inom kan olika nyckeltal 

användas. (Strömberg Lindvall, 2010) 

 

Något som kan vara ett problem vad gäller nyckeltal är att de kan ha olika formuleringar. 

Detta är något som Mankin och Jewell har gjort en studie av. När det gäller nyckeltal finns 

dessa beskrivna i en mängd olika böcker och webbplatser. Detta har lett till uppkomsten av 

två problem avseende presentationen. Det första problemet handlar om nyckeltalens formler. 

Även om vissa nyckeltal bär samma namn finns det många som inte presenteras med samma 

matematiska formel. Det andra problemet behandlar den förvirring som kan uppstå när det 

gäller namnen på nyckeltalen. Orsaken är att det finns en del nyckeltal som kan ha flera olika 

namn trots att de har samma uppställning på beräkningen. En konsekvens av dessa två 

problem är att det uppstår svårigheter för användare då det kan påverka förståelsen. För att 

nyckeltal ska kunna användas bör de ha en hög nivå av exakthet, vilket de oftast inte har i 

nuläget. Om nyckeltalen inte är precisa försvåras jämförbarheten mellan bolag samt över tiden 

eftersom de inte blir konsekventa, vilket även kan påverka den finansiella analysen. Till 

exempel kan avkastning på totalt kapital beräknas på många olika sätt, vilket kan ge olika 

resultat. Detta kan i sin tur påverka jämförelsen mellan bolag och branscher eftersom denna 

då inte blir helt pålitlig vid första anblick. (Mankin & Jewell, 2011, ss. 43-48) 

 

Ett företag får välja vilka nyckeltal som ska användas och även skapa egna nyckeltal för att 

hitta de som bäst passar företagets behov. Detta är på så sätt en av anledningarna till att det 
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finns många olika nyckeltal. Anledningen till att företagen har en frihet vid val av nyckeltal 

beror på att det inte finns något styrande organ som bestämmer över nyckeltalen. För att det 

ska finnas nyckeltal som passar de flesta verksamheter kan det vara bra att det råder en viss 

grad av inkonsekvens när det gäller nyckeltalens namn och formler. Dock bör det inte bli för 

många nyckeltal eftersom det kan leda till kaos. Därför borde de som använder nyckeltal 

förvänta sig att namnen och beräkningarna är konsekventa. Genom att precisera nyckeltalen 

och hålla dessa konsekventa kan förvirring undvikas och förståelsen av resultaten förbättras. 

(Mankin & Jewell, 2011, ss. 43-48) 

 

För att användningen, förståelsen och tolkningen av analysen gällande ett företag ska 

underlättas har BAS Nyckeltal delat in nyckeltalen i en struktur. Uppdelningen har resulterat i 

sex olika block som ska öka tydligheten i syftet bakom de olika nyckeltalen. Genom att 

använda dessa block kan ett företag få en viss vägledning när det ska välja ut nyckeltal 

samtidigt som blocken bidrar till att arbetet vid tolkningen kan struktureras. Dessutom kan 

företaget få kunskap om uppbyggnaden och sambanden i den egna verksamheten, vilket 

underlättar arbetet med nyckeltal och jämförelsen med andra företag. (BAS, 2010, ss. 14, 18-

19)  

 

De sex olika blocken är: 

 Avkastningsstruktur, där överskott i resultaträkningen jämförs med kapitalbindningen i 

balansräkningen för att visa effektiviteten i användningen av kapitalet.  

 Resultatstruktur, där det visas hur effektivt ett företag har skapat vinst från 

omsättningen. 

 Intäkts- och kostnadsstruktur, där de interna relationerna mellan poster inom resultatet 

visas. 

 Kapitalstruktur, där relationen mellan eget och främmande kapital visas samt 

effektiviteten i utnyttjandet av kapitalet.   

 Utvecklingstal, som ger en indikation på om företaget växer eller om det är stabilt.  

 Sambandstal, som kan användas i ekonomiska förklaringsmodeller. 

(BAS, 2010, ss. 19-20) 

 

I detta arbete kommer blocken avkastningsstruktur, resultatstruktur, kapitalstruktur och 

sambandstal att behandlas närmare. Anledningen till att de övriga blocken valts bort är delvis 

på grund av att inget av de studerade företagen lyft fram något nyckeltal inom dessa block. 

Det beror även på att anpassningar gjorts till fastighetsbranschen genom att vissa nyckeltal 

refererats till de egengjorda blocken för att bättre passa fastighetsbolagen. Nyckeltalen som 

presenteras är utvalda efter relevans för arbetet och förekommer i företagens flerårsöversikt i 

årsredovisningen. De formler som presenteras i referensramen är de som anses som generella. 

3.2 Avkastningsstruktur 

I blocket avkastningsstruktur ingår de mått som visar hur effektivt ett företag har använt sitt 

kapital. Några av dessa är avkastning på eget kapital, avkastning på totalt kapital och 

genomsnittlig ränta. (BAS, 2010, s. 100) 
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3.2.1 Avkastning på eget kapital  

Avkastning på eget kapital, även kallat räntabilitet på eget kapital (BAS, 2010, s. 22). 

Följande formel används för att räkna ut nyckeltalet: 

  

                                  

                                      
 

 

(Catasús, Gröjer, Högberg, & Johrén, 2008, s. 170) 

 

Genomsnittligt eget kapital representeras av kvoten som uppstår när summan av ingående och 

utgående balanser av eget kapital divideras med två (Almi(a)). Avkastning på eget kapital är 

ett nyckeltal som visar vilken avkastning ägarna får på sitt insatta kapital. Nyckeltalet kan 

därför vara till användning när det gäller att bedöma om detta kapital är tillräckligt lönsamt 

för att vara kvar i företaget, eller om det ska placeras om. Dessutom kan nyckeltalet vara ett 

uttryck för hur snabbt det egna kapitalet byggs upp, vilket är av betydelse för företagets 

stabilitet. Av den anledningen kan nyckeltalet även vara av intresse för finansiärer. Detta 

eftersom en stabil verksamhet innebär att risken att det blir problem med kapitalet som 

utlånats till företaget är mindre, eftersom företaget då lättare kan stå emot eventuella förluster. 

Något som dock är viktigt att notera vid analysen av detta nyckeltal är storleken på det egna 

kapitalet. Om det egna kapitalet är litet kan avkastningen se bättre ut än vad den egentligen är. 

Dessutom är ett litet kapital något som ökar risken i företaget. Av den anledningen är det 

lämpligt att studera soliditeten vid sidan om detta nyckeltal, för om soliditeten är god kan 

utdelningen ske till normal risk. (BAS, 2010, ss. 22-23) 

 

Avkastning på eget kapital kan vara användbart i flera fall. Genom att tolka nyckeltalet går 

det att förutspå om vinsterna i företaget kan öka utan att det är nödvändigt att investera nytt 

eget kapital. Det kan även vara ett bra nyckeltal att studera för aktieägare då det uttrycker hur 

väl aktieägarnas investerade kapital förvaltas av ledningen. Avkastning på eget kapital är ett 

lämpligt mått att studera om det är aktuellt att göra jämförelser av lönsamhet mellan olika 

bolag inom samma bransch. Det bör noteras att vissa branscher är mer benägna än andra att ha 

ett lågt eller högt utfall av detta nyckeltal. För att få en mer korrekt uppfattning bör detta 

nyckeltal studeras under perioder om minst tre till fem år. Något annat som bör noteras är att 

utfallet kan vara högre då skuldsättningen är hög, eftersom ökade skulder även kan öka 

avkastningen på eget kapital. Därför kan det vara bra att studera hur skulderna har utvecklat 

sig parallellt med detta nyckeltal. (Bullstreet) Vad gäller utfallet av nyckeltalet bör 

räntabiliteten på eget kapital vara större än vad avkastningen hade varit på en placering som, 

tillsammans med ett tillägg för eventuella risker, anses vara säker (Catasús, Gröjer, Högberg, 

& Johrén, 2008, s. 170). 
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3.2.2 Avkastning på totalt kapital 

Avkastning på totalt kapital kan även kallas för räntabilitet på totalt kapital (BAS, 2010, s. 

24). En vanligt förekommande formel är följande: 

 

                                    

                
 

(BAS, 2010, s. 103) 

 

Resultatet före räntekostnaderna, det vill säga rörelseresultat plus ränteintäkter, används 

eftersom avkastningen inte ska påverkas av finansieringen av tillgångarna. Anledningen till 

att de finansiella intäkterna ska medräknas är för att likvida medel och andra räntebärande 

tillgångar ingår bland de totala tillgångarna. (BAS, 2010, ss. 102-103) Balansomslutning är ett 

synonym till totalt kapital, det vill säga de totala tillgångarna i balansräkningen (BAS, 2010, 

s. 24). 

 

Avkastning på totalt kapital anses vara ett av de viktigaste nyckeltalen eftersom allt kapital 

och nästan alla affärshändelser som finns i resultaträkningen ingår. De affärshändelser som 

inte påverkar utfallet av nyckeltalet är finansieringen samt räntekostnaderna. Detta leder till 

att nyckeltalet snarare inriktar sig på hur företaget förvaltat sina tillgångar än hur dessa har 

finansierats. (BAS, 2010, ss. 24-25) Fokus hamnar på mätningen av effektiviteten för rörelsen 

och inte om ett företags totala tillgångar har finansierats med eget eller främmande kapital. På 

så vis går det att se årets förräntning av de totala tillgångarna (BAS, 2010, ss. 102-103). 

Nyckeltalet kan användas för att få en överblick över den totala verksamhetens effektivitet 

(BAS, 2010, ss. 24-25). Det passar även bra till att jämföra företag med varandra. 

Anledningen är att måttet använder resultat före räntekostnaderna, vilket leder till att det inte 

spelar någon roll om ett företag har ett stort eget kapital medan ett annat har mer främmande 

kapital. (BAS, 2010, ss. 102-103) 

3.2.3 Genomsnittlig ränta 

Den genomsnittliga räntan kan ibland även kallas för den genomsnittliga skuldräntan (BAS-

kontogruppen i Stockholm AB, personlig kommunikation, 8 maj 2014). En vanlig formel för 

detta nyckeltal är: 

 

                    

              
 

(BAS, 2010, s. 104) 

 

Totala skulder avser avsättningar, skulder och uppskjuten skatteskuld. Genom denna formel 

går det att utläsa den genomsnittliga kostnaden för det främmande kapitalet. Det vill säga den 

del av det egna kapitalet som ägarna inte har finansierat. Om utfallet är lågt innebär det att 

den del av det främmande kapitalet som är räntebärande är lågt, det kan tolkas som att 

företaget klarar ränteförändringar bättre. Nyckeltalet går att variera beroende på vad som 

önskas beräknas. Genom att till exempel ta räntekostnader i relation till räntebärande skulder 

ges en större inblick i de räntebärande skulderna. Detta nyckeltal kan vara av betydelse för 
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fastighetsbolag och deras intressenter eftersom de räntebärande skulderna kan antas finansiera 

en stor del av fastighetsinnehavet. (BAS-kontogruppen i Stockholm AB, personlig 

kommunikation, 8 maj 2014) 

3.3 Kapitalstruktur 

Kapitalstruktur är ett annat av de sex olika analysblocken. De nyckeltal som ingår i detta 

block klarlägger bland annat om företaget har finansierats med eget eller främmande kapital 

och kan därmed användas i de flesta företag. Tre nyckeltal som ingår i detta analysblock är 

belåningsgrad, självfinansieringsgrad och soliditet. (BAS, 2010, s. 114) 

3.3.1 Belåningsgrad 

Belåningsgraden kan uttrycka storleken på de lån som finns på fastigheterna (SBAB). För att 

beräkna denna används följande formel: 

 

                          

                                    
 

(Fastighetsvärdering.org(a)) 

 

Ibland kan det finnas en koppling vad gäller detta nyckeltal och soliditeten, på så sätt att de 

brukar balansera varandra. Om belåningsgraden är hög brukar soliditeten vara låg, och 

tvärtom. (Fastighetsnytt) 

3.3.2 Självfinansieringsgrad 

Självfinansieringsgraden uttrycker hur mycket av ett företags nettoinvesteringar i icke 

finansiella anläggningstillgångar som har finansierats med de under året internt tillförda 

vinstmedlen (Almi(b)). För att beräkna självfinansieringsgraden används följande formel: 

 

                                  

                 
 

(Almi(b)) 

 

Kassaflödet är det inbetalningsöverskott som ett företags affärshändelser skapar (Planguide). 

Med investeringsbehov menas de anläggningstillgångar som anskaffats under det gångna året 

(Almi(b)).  

3.3.3 Soliditet 

Soliditet mäter den finansiella styrkan hos ett företag, eftersom den mäter den långsiktiga 

balansen i företagets finansiering (BAS, 2010, s. 34). Den vanligaste formeln för soliditet ser 

ut på följande sätt: 

 

                     

                
 

(BAS, 2010, s. 116) 
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I justerat eget kapital ingår, förutom det fria och det bundna egna kapitalet, även den del av de 

obeskattade reserverna som är eget kapital. Med det menas att det för den obeskattade 

reserven görs avdrag för den uppskjutna skatteskulden. Det innebär att om skattesatsen till 

exempel är 25 % kommer 75 % av det egna kapitalet i obeskattade reserver att ingå i det 

justerade egna kapitalet. Det här görs med anledningen att soliditeten på så sätt bättre 

uttrycker företagets uthållighet i förlustsituationer. Detta eftersom förluster kan kvittas mot de 

totala obeskattade reserverna. (BAS, 2010, ss. 115-116) Balansomslutning är samma sak som 

totalt kapital, det vill säga de totala tillgångarna i balansräkningen (BAS, 2010, s. 24). 

 

Genom att nyckeltalet jämför det egna kapitalet med företagets totala tillgångar ges en 

beskrivning av hur stor andel av tillgångarna som har finansierats med eget kapital. På så vis 

går det att få reda på hur stor andel som är finansierat av lån som kräver ränta och likviditet. 

Eftersom förluster kvittas från det egna kapitalet skulle soliditet kunna definieras som 

företagets förmåga att stå emot förluster. Skulle det visa sig att kapitalet blir för lågt kan 

bolaget behöva lägga ner sin verksamhet. Genom att då ha en hög soliditet kan ett företag 

fortsätta sin verksamhet eftersom det då har bättre förmåga att klara större förluster. (BAS, 

2010, s. 34) Måttet visar också ett företags långsiktiga betalningsförmåga och har en stark 

koppling till företagets lönsamhet och tillväxt på lång sikt. Lönsamheten tillsammans med 

resultatet är bara några av de faktorer som påverkar förändringen i det egna kapitalet. Detta 

leder till att årets förändring i soliditeten visar om lönsamheten har ökat det egna kapitalet 

tillräckligt jämfört med de totala tillgångarnas ökning. På liknande sätt visar soliditetens nivå 

om lönsamheten gett en tillräcklig självfinansiering, även ur ett historiskt perspektiv. (BAS, 

2010, ss. 115-116) 

 

Detta mått brukar ofta tillämpas av långivare när de ska bedöma om ett företag kan anses vara 

en pålitlig låntagare. Har ett företag en låg soliditet är det högt belånat, vilket kan leda till att 

det blir svårare att få ta nya lån. Detta kan i sin tur leda till att företaget inte kan göra nya 

investeringar i sin verksamhet och därmed få svårare att utvecklas eftersom ytterligare 

investeringar kan kräva främmande finansiering. (BAS, 2010, s. 34) Soliditeten bör läsas 

tillsammans med räntetäckningsgraden och vid tolkningen ska dessa balansera varandra. Det 

vill säga att ett starkt kassaflöde ska kunna försvaras med en låg soliditet. På samma sätt 

gäller det motsatta att ett svagt kassaflöde ska försvaras med en hög soliditet (BAS, 2010, ss. 

115-116)  

3.4 Resultatstruktur 

I blocket resultatstruktur inkluderas de tal som beskriver hur avkastningen samt avkastningens 

förändring uppkommit. Ett av dessa tal är räntetäckningsgraden. (BAS, 2010, ss. 106-107) 
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3.4.1 Räntetäckningsgrad 

Räntetäckningsgraden är ett nyckeltal som ger en uppfattning om hur väl företaget har 

kontroll över sina skulder (BAS, 2010, ss. 35-36). En vanlig uppställning av formeln är 

följande: 

 

                                      

              
 

 

(BAS, 2010, s. 36) 

 

Nyckeltalet jämför resultatet innan räntan med räntebetalningarna och visar därmed företagets 

förmåga att betala räntan. (BAS, 2010, ss. 35-36) Det kan ses som ett uttryck vad gäller 

förmågan att betala sina finansiella kostnader. Det kan också vara ett uttryck för hur pass 

mycket resultatet kan sjunka innan räntebetalningarna äventyras. (BAS, 2010, s. 135) På så 

sätt kan detta nyckeltal vara passande att studera vid sidan om soliditeten, då det gäller att 

undersöka om det egna kapitalet är tillräckligt för lånen. Nyckeltalen ska helst balansera 

varandra då en låg räntetäckningsgrad bör innebära en hög soliditet, och tvärtom. Om 

företaget har svårt att betala ränta och har mindre lån krävs en högre soliditet. Vad gäller 

utfallet av räntetäckningsgraden kan siffran ett ses som en brytpunkt. (BAS, 2010, ss. 35-36) 

Om utfallet är lika med ett betyder det att resultatet efter finansiella poster är noll (BAS, 2010, 

s. 135). Är talet under ett betyder det att företaget inte kan betala sina räntekostnader utan att 

förlust skapas. Det skulle innebära att företaget får en begränsad förmåga vad gäller att ta lån. 

(BAS, 2010, s. 36) 

3.5 Sambandstal 
Dessa tal är bäst lämpade att använda som delförklaringar när olika sambandsmodeller 

används, såsom hävstångsformeln och DuPont-modellen. Två av dessa nyckeltal är 

skuldsättningsgrad och överskottsgrad. (BAS, 2010, s. 168) 

3.5.1 Skuldsättningsgrad 

Skuldsättningsgraden mäter ett företags finansiella styrka (BAS, 2010, s. 168). Den har 

följande formel: 

 

                 

                     
 

(BAS, 2010, s. 168) 

 

De justerade skulderna består av avsättningar, skulder och uppskjuten skatteskuld. I justerat 

eget kapital ingår ett företags egna kapital, både det fria och det bundna, samt den del av de 

obeskattade reserverna som utgör eget kapital. Detta innebär att om skattesatsen är på 25 % 

kommer det egna kapitalet att vara 75 % av den totala obeskattade reserven. Därmed kommer 

25 % av den obeskattade reserven att hänföras till uppskjuten skatteskuld, det vill säga 

justerade skulder, medan 75 % räknas in i det justerade egna kapitalet. (BAS, 2010, ss. 116, 

168) 
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Skuldsättningsgraden används främst för att beräkna effekten på det egna kapitalets 

avkastning som de olika nivåerna av skuldsättning kan ha. Nyckeltalet är ett annat sätt att 

uttrycka soliditeten, det vill säga att istället för att se hur mycket av finansieringen som utgörs 

av eget kapital studeras hur mycket främmande kapital som använts. Det vill säga hur stora 

skulderna är. Detta betyder att om skuldsättningsgraden är hög bör soliditeten vara låg. (BAS, 

2010, s. 168) 

3.5.2 Överskottsgrad 

Överskottsgrad och vinstmarginal är olika namn på samma nyckeltal 

(Nationalencyklopedin(a)), där även namnet vinstprocent är en synonym (BAS, 2010, ss. 26-

27). Följande formel används ofta: 

 

                                                             

                 
 

(BAS, 2010, s. 170) 

 

Genom att studera överskottsgraden går det att se hur mycket som återstår av 

nettoomsättningen för att räntekostnader och nödvändig vinst ska täckas (BAS, 2010, s. 170). 

Det som visas är varje omsatt hundralapps överskott, innan påverkan av räntekostnader. Ett av 

de huvudområden som nyckeltalet kan användas inom är vid jämförelse med liknande företag. 

Den kan vara bra att använda för att jämföra hur effektivt verksamheten bedrivs. Fokus 

hamnar endast på verksamhetens lönsamhet eftersom hänsyn inte tas till företagens lån. (BAS, 

2010, ss. 26-27) 

3.6 Fastighets- och förvaltningsrelaterade begrepp 
Information som kan hämtas från den externa och ibland den interna redovisningen kan 

användas för att bedöma ett fastighetsbolags ekonomi. Dock kan företagets redovisning ge 

tolkningsproblem vid analyser då det finns flera sätt för ett fastighetsbolag att presentera sitt 

resultat. Därför kan det vara bra att ha redovisningens syfte i åtanke, eftersom det kan påverka 

presentationen. Som för alla företag måste även fastighetsföretag följa vissa lagar när 

uppställningen av årsredovisningen görs, såsom Årsredovisningslagen. Det som dessa lagar 

trycker på är att årsredovisningen ska upprättas enligt god redovisningssed samt att den ska ge 

en rättvisande bild av den ställning och det resultat som företaget har. (Fastighetsnytt Förlag 

AB, 2011, ss. 355-356) Orsaken till att presentationen av resultatet ändå kan vara olika för 

olika företag är för att lagarna är tolkningsbara. Lagarna innehåller dessutom värderingsregler 

där det kan uppstå ett tolkningsutrymme. (Skärvad & Olsson, 2011, s. 360)  

 

Vid en analys av fastighetsbolag kan nyckeltal användas för att spegla företags olika nivåer. 

Dessutom är dessa bra för att uttrycka en standardiserad målsättning och kan på så sätt även 

fungera som larmsignaler för att kontrollera att nivån inte har för stora avvikelser. För att 

beskriva ett fastighetsbolags finansiella situation och lönsamhet finns det ett antal nyckeltal 

som kan användas, som till exempel soliditet, avkastning på eget kapital och avkastning på 

totalt kapital. Det finns också mer fastighetsrelaterade nyckeltal som driftsöverskott. Något 
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som kan vara speciellt för fastighetsbolag är att de ofta tar sina fastighetsrelaterade nyckeltal i 

relation till den uthyrningsbara lokalarean. (Fastighetsnytt Förlag AB, 2011, s. 363) 

 

Många fastighetsrelaterade nyckeltal uttrycks i kronor per kvadratmeter (kr/kvm). Vad detta 

uttryck bygger på är fastigheterna som ägs vid periodens utgång. De fastigheter som har 

förvärvats eller färdigställts under året omräknas som om de hade varit ägda respektive 

färdigställda under hela året. De fastigheter som har sålts under året räknas inte med alls. 

Likaså gäller mark som är obebyggd och projekt. (Fastighetsvärdering.org(b)) 

 

Vissa nyckeltal baseras på genomsnittliga värden, som till exempel genomsnittligt eget 

kapital. För att få fram det genomsnittliga värdet divideras summan av ingående och utgående 

balanser med två. På det här sättet tas det hänsyn till förändringen under året istället för värdet 

vid periodens utgång. (Almi(a)) 

3.6.1 Administrationskostnader 

Administrationskostnader är kostnader för exempelvis ledningspersonal, kontorspersonal, 

bolagstämma och revision som ett företag har. Vad gäller fastighetsbolag kan dessa kostnader 

ofta kallas för centrala administrationskostnader. (Fastighetsnytt Förlag AB, 2011, s. 365) 

3.6.2 Driftöverskott 

Driftöverskottet kan definieras som hyresintäkter minus driftkostnader efter justering av under 

året köpta och sålda fastigheter. Detta för att överskottet ska representera det innehav som 

företaget har på balansdagen. I hyresintäkterna exkluderas bland annat hyra för outhyrda ytor. 

(Fastighetsnytt Förlag AB, 2011, s. 365) Driftkostnaderna, även kallat fastighetsdrift, 

innehåller de kostnader som krävs för att hålla en fastighet i drift (Nationalencyklopedin(b)). 

Dessa omfattar fastighetsförvaltningens kostnader inklusive underhåll, hyresgästanpassning, 

tomträttsavgäld och fastighetsskatt. Centrala administrationskostnader ingår inte i 

driftöverskottet. (Fastighetsnytt Förlag AB, 2011, s. 365) En synonym till driftöverskott är 

driftnetto (Fastighetsvärdering.org(c)). 

3.6.3 Lokalarea 

Fastighetsbolag använder sig av olika typer av areor beroende på vad de vill visa. Den 

vanligaste typen är lokalarea (LOA) men det finns också bruttoarea (BTA). Lokalarean är den 

totala ytan för de utrymmen som är konstruerade för att användas i andra syften än 

exempelvis till boende, byggnadens drift eller allmän kommunikation. (Fastighetsnytt Förlag 

AB, 2011, s. 585) I fastighetsbranschen är lokalarean detsamma som uthyrningsbar area 

(Fastighetsvärdering.org(d)). Bruttoarean är den totala ytan för en byggnad som begränsas av 

de omslutande byggnadsdelarnas utsida. Detta innebär att även ytterväggarna inkluderas i 

arean. (Fastighetsnytt Förlag AB, 2011, s. 575) 

3.6.4 Nöjd medarbetarindex 

Nöjd medarbetarindex (NMI) är ett icke finansiellt nyckeltal som inriktas på personalen. NMI 

baseras på en medarbetarundersökning som ger en överblick över hur nöjd personalen är. 

Genom denna undersökning går det att visa hur trivseln hos personalen kan öka eftersom det 

framgår vilka områden som kan förbättras. (Statistiska centralbyrån)  
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3.6.5 Totalavkastning  

Totalavkastning är ett nyckeltal som består av två andra nyckeltal, närmare bestämt 

direktavkastningen och värdeförändringen (Fastighetsvärdering.org(e)). Direktavkastningen 

kan räknas fram på olika sätt men den generella formeln visar driftöverskottet i relation till 

fastigheternas värde. Anledningen till att den kan räknas fram på olika sätt beror på att 

begreppen kan definieras olika beroende på företaget. Till exempel kan driftöverskottet 

påverkas av hur bolagen beräknar hyrorna samt om värme, fastighetskatt och dylikt 

inkluderas. Dessutom kan fastigheternas värde syfta till antingen det redovisade värdet eller 

det marknadsmässiga värdet. På så sätt kan en jämförelse med detta nyckeltal försvåras. 

(Fastighetsnytt Förlag AB, 2011, ss. 309-310) 

 

Värdeförändringar kan innebära förändringar i både fastigheter och finansiella instrument. 

När det gäller värdeförändring av fastigheter kan den inkludera både realiserade och 

orealiserade förändringar. Realiserade förändringar innebär realisationsvinster eller förluster i 

samband med försäljning av fastigheter, det vill säga att försäljningen har skett till ett högre 

eller lägre pris än vad fastigheten är bokförd till. De orealiserade värdeförändringarna 

uppkommer vid värdering av fastighetsbeståndet. (Fastighetsvärdering.org(f)) Då det gäller 

värdeförändring i finansiella instrument uppkommer förändringarna genom fluktuationer, det 

vill säga variationer, i marknadsräntan. Detta gör att det bokförda värdet på balansdagen kan 

skifta. (Fastighetsvärdering.org(g)) 

3.6.6 Underhållskostnader 

Definitionen av begreppet underhållskostnader är de kostnader som varje år behövs för att 

byggnadens ursprungliga funktion ska upprätthållas. Det betyder att åtgärder för värdehöjande 

förbättringar och andra ändringar inte går under underhåll. (Fastighetsnytt Förlag AB, 2011, s. 

592) På så sätt går det att säga att underhållskostnader är det löpande underhållet av 

byggnaden. Det finns både planerade reparationer och mer akuta. Planerat underhåll kan vara 

sådant som takomläggning eller ommålning, det vill säga sådana åtgärder som går att planera i 

förväg. (Borattupplysning) Åtgärder som räknas som akuta kan vara orsakade av skador och 

skadegörelse. Skadorna kan uppstå genom brister i utförande eller i material och annan 

utrustning. (Fastighetsnytt Förlag AB, 2011, s. 573) Det kan handla om saker som går sönder 

och därför behöver lagas, exempelvis ett trasigt fönster. Andra exempel kan vara en akut 

vattenläcka eller ett trasigt eluttag. (Borattupplysning)  

3.6.7 Uthyrnings- och vakansgrad 

Uthyrningsgrad och vakansgrad är två begrepp som går hand i hand. Vakant kan ses som en 

synonym till orden fritt eller ledigt. Uthyrningsgrad syftar på hur mycket som är uthyrt, 

medan vakansgraden syftar på hur mycket som finns ledigt. På så vis går det att utläsa samma 

sak, även om det uttrycks på olika sätt. De finns olika varianter av de båda nyckeltalen som 

visar olika vinklar. De kan ge uttryck för den upptagna respektive lediga arean, genom att 

sätta den uthyrda eller lediga arean i relation till den totala uthyrningsbara arean. De kan även 

visa en mer ekonomisk synvinkel då hyresintäkterna för de upptagna eller lediga ytorna sätts i 

relation till de maximala hyresintäkterna, det vill säga hyresintäkterna om hela ytan vore 

uthyrd. (Almi(c)) (Fastighetsvärdering.org(h)) 
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4 Empiri 
I empirin presenteras företagen var för sig för att enklare ge en uppfattning av dem. 

Nyckeltalen som beskrivs nedan följer samma indelning som i referensramen. Då nyckeltalen 

är utvalda efter relevans för arbetet betyder det att företagen i själva verket har fler nyckeltal 

än vad som presenteras nedan. Formlerna som hör till dessa finns att hämta i bilagorna 1-5 i 

slutet av detta arbete. Även bilagorna följer referensramens struktur. Formlerna i bilagorna 

baseras på de definitioner av nyckeltalen som finns i företagens årsredovisningar. För vissa 

nyckeltal saknas det dock definitioner och då kommer formlerna från personlig 

kommunikation.  

4.1 Specialfastigheter Sverige AB 
Specialfastigheter är ett statligt ägt fastighetsbolag med en vision som lyder 

"Specialfastigheter - det säkraste och mest attraktiva fastighetsbolaget för ett tryggare 

samhälle" (Specialfastigheter, 2014, s. 14). Med det menas att de äger och förvaltar 

fastigheter där kravet på säkerhet är högt, som exempelvis kriminalvårds- och polisfastigheter. 

Med tanke på deras kunder är det lämpligt med långa kundavtal, varför deras avtal ofta löper 

mellan 20-25 år. (G. Dahlqvist Jonsson, & K. Vikdahl, personlig kommunikation, 31 mars 

2014) Bolagets kundkrets finns inom de tre affärsområdena kriminalvård, försvar och 

rättsväsende samt institutionsvård och övriga specialverksamheter och hittas över hela 

Sverige. Eftersom de har 98,8 % upptagna lokaler kan de därmed sägas ha en stark 

marknadsposition. (Specialfastigheter, 2014, ss. 27, 75)  

 

Samtliga nyckeltal nedan är hämtade från Specialfastigheters årsredovisning för år 2013, om 

inget annat anges. Om det inte nämns något annat är nyckeltalen framhävda i företagets 

flerårsöversikt. I denna sker uppdelningen i fastighetsrelaterade, förvaltningsrelaterade och 

finansiellt relaterade nyckeltal (Specialfastigheter, 2014, s. 75). Specialfastigheter anser att de 

tillämpar få nyckeltal som är relaterade till förvaltningen jämfört med andra fastighetsbolag 

(G. Dahlqvist Jonsson, & K. Vikdahl, personlig kommunikation, 7 maj 2014). 

4.1.1 Avkastningsstruktur 

Avkastning på eget kapital, % 

Detta nyckeltal hör till Specialfastigheters finansiellt relaterade nyckeltal. Utfallets erhålls 

genom att ta årets resultat i relation till det genomsnittliga egna kapitalet. 

 

Avkastning på totalt kapital, % 

Det här nyckeltalet hör till deras finansiella nyckeltal. Den räknas fram genom att ta resultat 

före skatt plus de finansiella kostnaderna i relation till den genomsnittliga 

balansomslutningen. (Specialfastigheter, 2011, s. 77) Anledningen till att de använder den 

genomsnittliga balansomslutningen är för att ge en mer rättvis bild, eftersom resultatet ska 

baseras på hela perioden och inte bara hur det ser ut vid periodens utgång. Tidigare fanns 

denna definierad i årsredovisningen men togs bort för något år sedan (G. Dahlqvist Jonsson, 

& K. Vikdahl, personlig kommunikation, 7 maj 2014).  
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Justerad avkastning på eget kapital, % 

Specialfastigheter har skapat en egen variant av avkastning på eget kapital, som de valt att 

kalla justerad avkastning på eget kapital. Skillnaden är att de har lagt till värdeförändringar 

och tillhörande uppskjuten skatt till årets resultat, vilket sedan tas i förhållande till det 

genomsnittliga egna kapitalet. Detta nyckeltal har konstruerats för att enklare kunna 

säkerställa att avkastningen på deras egna kapital överstiger en viss procent (G. Dahlqvist 

Jonsson, & K. Vikdahl, personlig kommunikation, 31 mars 2014).  

4.1.2 Kapitalstruktur 

Belåningsgrad, %  

Specialfastigheter har inte framhävt belåningsgraden i flerårsöversikten, däremot finns den 

med i den övriga delen av årsredovisningen. Den räknas fram genom att ta de räntebärande 

skulderna i relation till balansomslutningen. (K. Vikdahl, personlig kommunikation, 9 maj 

2014). 

 

Soliditet, % 

För att räkna fram soliditeten tas det justerade egna kapitalet på balansdagen i relation till 

balansomslutningen. Denna hör till ett av företagens finansiellt relaterade nyckeltal. 

4.1.3 Resultatstruktur 

Räntetäckningsgrad kassaflödesbaserad, ggr  

Detta nyckeltal hör till de finansiellt relaterade nyckeltalen. Den beräknas genom att sätta 

resultat efter finansnetto i relation till de finansiella kostnaderna, exklusive värdeförändringar 

av finansiella derivat. I resultatet efter finansnetto sker återläggning av finansiella kostnader, 

värdeförändringar och resultat från fastighetsförsäljningar. 

 

Specialfastigheter har tidigare inkluderat både ”vanlig” räntetäckningsgrad och 

kassaflödesbaserad räntetäckningsgrad. Med tiden har de insett att den kassaflödesbaserade 

passades bäst, varav den andra har tagits bort. De är medvetna om att detta kan vara en 

skillnad mot andra företag. (G. Dahlqvist Jonsson, & K. Vikdahl, personlig kommunikation, 7 

maj 2014) 

4.1.4 Sambandstal 

Överskottsgrad, % 

Överskottsgraden räknas som ett finansiellt nyckeltal. Den räknas fram genom att ta 

driftöverskottet i förhållande till intäkterna från fastighetsförvaltningen. 

4.1.5 Fastighets- och förvaltningsrelaterade nyckeltal 

Administrationskostnader, kr/kvm 

Detta nyckeltal hör till de förvaltningsrelaterade nyckeltalen. I administrationskostnaderna 

ingår personalkostnader, avskrivningar på maskiner och inventarier samt övriga kostnader, 

såsom konsultarvoden. Dessa kostnader tas i relation till uthyrningsbar lokalarea i 

kvadratmeter vid årets utgång.  
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Direktavkastning, % 

Direktavkastning klassificeras som ett fastighetsrelaterat nyckeltal. Beräkningen sker genom 

att driftöverskottet sätts i relation till förvaltningsfastigheternas genomsnittliga 

marknadsvärde.  

 

Driftöverskott, kr/kvm 

Nyckeltalet ingår i de förvaltningsrelaterade nyckeltalen. Driftöverskottet utgörs av intäkter 

som kommer från fastighetsförvaltningen med avdrag för fastighetskostnader. 

Fastighetskostnaderna består av fastighetsdrift, fastighetsskatt, underhållskostnader och 

avskrivningar på maskiner och inventarier. Driftöverskottet divideras med den uthyrningsbara 

lokalarean i kvadratmeter vid årets utgång.  

 

Fastighetsdrift, kr/kvm 

Detta är ett förvaltningsrelaterat nyckeltal som även kan kallas driftkostnad. I fastighetsdriften 

ingår de fastighetskostnader som är nödvändiga för att byggnadens funktion och verksamhet 

ska upprätthållas. Det handlar om kostnader för sådant som värme, vatten och el. Även 

kostnader för driftpersonal och markskötsel, som exempelvis snöröjning och gräsklippning 

ingår också. Nyckeltalet beräknas genom att fastighetsdriften sätts i relation till den 

uthyrningsbara lokalarean, som anges i kvadratmeter, vid årets utgång. (K. Vikdahl, personlig 

kommunikation, 9 maj 2014) 

 

Hyresintäkter, kr/kvm 

Detta nyckeltal hör till de förvaltningsrelaterade nyckeltalen. Hyresintäkterna är de intäkter 

som Specialfastigheter får in genom att hyra ut sina fastigheter under året. Med tanke på 

företagets kunder behöver de ta ut en något högre hyra eftersom skadegörelse är vanligt 

förekommande (G. Dahlqvist Jonsson, & K. Vikdahl, personlig kommunikation, 31 mars 

2014). Årshyran delas med den vid årets utgång uthyrningsbara lokalarean i kvadratmeter.  

 

Lokalarea, kvm/1000 

Detta är ett nyckeltal som har kategoriserats som ett fastighetsrelaterat nyckeltal. Beräkningen 

sker genom att den bedömda uthyrningsbara lokalarean i kvadratmeter divideras med 1 000. 

På så sätt visas lokalarean per tusen kvadratmeter. 

 

Nöjd medarbetarindex 

NMI är inte framhävd i flerårsöversikten, utan tas upp där Specialfastigheters mål definieras. 

Det finns ingen särskild beräkning eftersom utfallet baseras på en undersökning som görs i 

företaget.  

 

Underhållskostnader, kr/kvm 

Det här är ett nyckeltal som tillhör de förvaltningsrelaterade nyckeltalen. Underhållskostnader 

är de kostnader som uppstår vid åtgärder för att återställa en byggnad till dess ursprungliga 

kvalitet. Specialfastigheter har två varianter av underhållskostnader. Den ena är akut 

felavhjälpning som inte går att förutse, som till exempel en vattenläcka. Den andra är planerat 

underhåll, såsom ett fönsterbyte, som kan planeras i förväg. (G. Dahlqvist Jonsson, & K. 
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Vikdahl, personlig kommunikation, 31 mars 2014). Underhållskostnaderna sätts i förhållande 

till den uthyrningsbara lokalarean, som anges i kvadratmeter, vid årets utgång. 

 

Uthyrningsgrad, % 

Uthyrningsgraden hör till de fastighetsrelaterade nyckeltalen. Beräkningen sker genom att den 

totala lokalarean för uthyrda lokaler divideras med den totala uthyrningsbara lokalarean.  

4.2 Akademiska Hus 
Akademiska Hus är ett statligt ägt fastighetsbolag med verksamhet över hela Sverige 

(Akademiska Hus). Deras uppdrag är att utveckla och förvalta fastigheter för universitet och 

högskolor då de stödjer miljön för utbildning, innovation och forskning. Detta är också 

innebörden av visionen ”ledande kunskapsmiljöer” (Akademiska Hus, 2014, ss. 4, 8). När det 

gäller deras kundavtal sträcker de sig i genomsnitt över tio år (Koncernredovisningschef, 

personlig kommunikation, 23 april 2014).  

 

Samtliga nyckeltal nedan är hämtade från Akademiska Hus årsredovisning för 2013 och är 

framhävda i företagets flerårsöversikt, om inget annat nämns. Där är de uppdelade efter 

fastighetsrelaterade nyckeltal, finansiella nyckeltal och personal (Akademiska Hus, 2014, s. 

28).  

4.2.1 Avkastningsstruktur 

Avkastning på eget kapital efter schablonskatt, % 

Detta nyckeltal hör till företagets finansiella nyckeltal. För att beräkna denna tas resultat efter 

finansiella poster, med avdrag för full skatt, i relation till det genomsnittliga egna kapitalet.  

 

Avkastning på totalt kapital, % 

Denna hör till deras finansiella nyckeltal. Utfallet erhålls av rörelseresultatet plus finansiella 

intäkter i förhållande till den genomsnittliga balansomslutningen. 

 

Genomsnittlig ränta, %  

Den genomsnittliga räntan uttrycker räntekostnaden i relation till räntebärande skulds 

medelkapital. Den hör till deras finansiella nyckeltal. 

4.2.2 Kapitalstruktur 

Belåningsgrad, % 

Belåningsgraden beräknas genom att ta den räntebärande nettolåneskulden i relation till det 

utgående värdet av förvaltningsfastigheterna. Nyckeltalet hänförs till finansiella nyckeltal i 

årsredovisningen. 

 

Självfinansieringsgrad, % 

Detta nyckeltal räknas till ett av deras finansiella nyckeltal. Självfinansieringsgraden visar hur 

stor del av årets inköp av materiella anläggningstillgångar som har finansierats av internt 

tillförda medel. 
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Soliditet, % 

Soliditeten beräknas genom att ta det redovisade egna kapitalet, för moderbolaget inklusive 

andel eget kapital i obeskattade reserver, i relation till den utgående balansomslutningen. 

Nyckeltalet räknas som ett finansiellt nyckeltal. 

4.2.3 Resultatstruktur 

Räntetäckningsgrad, % 

Räntetäckningsgraden hör till bolagets finansiella nyckeltal. Den beräknas fram genom att ta 

resultat före finansiella poster, exklusive värdeförändringar i fastigheter, i relation till 

finansnettot. Finansnettot inkluderar periodiseringar av realiserade resultat av 

derivatinstrument och räntor som aktiverats i projekt. Dock inkluderar den inte 

värdeförändringar av finansiella derivatinstrument. 

4.2.4 Sambandstal  

Driftöverskottsgrad, % 

Driftöverskottsgraden hör till deras fastighetsrelaterade nyckeltal och kan jämställas med 

överskottsgraden. Den visar driftöverskottet i relation till förvaltningsintäkterna. 

4.2.5 Fastighets- och förvaltningsrelaterade nyckeltal 

Direktavkastning, % 

Direktavkastningen kategoriseras som ett fastighetsrelaterat nyckeltal där driftöverskottet 

delas med genomsnittligt bedömt marknadsvärde för fastigheterna. I marknadsvärdet ingår 

inte byggnader som är under uppförande.   

 

Driftkostnader, kr/kvm 

Det här nyckeltalet hör till de fastighetsrelaterade nyckeltalen. Driftkostnader definieras som 

kostnader för åtgärder som genomförts för att bevara ett förvaltningsobjekts funktion. Dessa 

kostnader har ett förväntat intervall på mindre än ett år. Driftkostnaderna divideras med den 

uthyrningsbara lokalarean i kvadratmeter. 

 

Driftöverskott, kr/kvm 

Nyckeltalet ingår i de fastighetsrelaterade nyckeltalen. Driftöverskottet beräknas som 

hyresintäkterna minus förvaltningskostnaderna. I förvaltningskostnaderna ingår 

fastighetsadministration samt drift- och underhållskostnader. Summan av dessa sätts sedan i 

förhållande till den uthyrningsbara lokalarean i kvadratmeter. 

 

Hyresintäkter, kr/kvm 

Detta är ett fastighetsrelaterat nyckeltal. Hyresintäkterna består av den uppräknade bashyran 

och den uppskattade hyran för den vakanta uthyrningsbara lokalarean. Förutom dessa två 

komponenter adderas även andra tillägg och därefter görs avdrag för vakanser och 

hyresreduktioner. Allt detta tas i relation till den uthyrningsbara lokalarean i kvadratmeter. 

Uppräkningen av bashyran sker med hjälp av ett index. 
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Nöjd medarbetarindex 

NMI är ett nyckeltal som är personalrelaterat och det finns ingen särskild beräkning. Utfallet 

baseras på en undersökning som riktar sig till företagets medarbetare. 

 

Underhållskostnader, kr/kvm 

Det här nyckeltalet tillhör företagets fastighetsrelaterade nyckeltal. Underhållskostnader är 

kostnader för de åtgärder som behövs när en byggnadsdel ska återställas till sin ursprungliga 

form på grund av skador eller slitage. Även hyresgästanpassningar inkluderas i detta begrepp. 

Underhållskostnaderna divideras med den uthyrningsbara lokalarean i kvadratmeter. 

 

Totalavkastning fastigheter, % 

Totalavkastningen ingår i de fastighetsrelaterade nyckeltalen och består av två andra 

nyckeltal, närmare bestämt direktavkastning och värdeförändring. Den beräknas genom att 

direktavkastningen adderas med värdeförändringen.  

 

Vakansgrad area, % 

Vakansgraden tillhör fastighetsrelaterade nyckeltal och syftar till arean. Den lediga ytan, det 

vill säga den vakanta ytan, tas i förhållande till den totala arean.  

 

Vakansgrad hyra, % 

Den här vakansgraden kategoriseras som ett fastighetsrelaterat nyckeltal och syftar till 

hyresintäkterna. För att beräkna detta nyckeltal divideras de beräknade hyresintäkterna för 

den vakanta arean med företagets totala hyresintäkter. 

 

Värdeförändring, % 

Värdeförändringen hör till fastighetsrelaterade nyckeltal och visar värdeförändringen på 

fastigheterna. Denna beräknas genom att ta värdeförändringar i förvaltningsfastigheter i 

relation till deras bedömda marknadsvärde. (Ekonomichef, personlig kommunikation, 13 maj 

2014) 

4.3 Fortifikationsverket 

Fortifikationsverket är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar Sveriges försvarsfastigheter, 

med visionen ”bäst på nyttofastigheter och skyddsteknik” (Fortifikationsverket, s. 5). De är en 

statlig myndighet som arbetar utifrån det uppdrag som regeringen ger dem i det årliga 

regleringsbrevet
2
. Deras tre verksamhetsområden är försvar och säkerhet, fastigheter samt 

statsförvaltning. Eftersom Fortifikationsverket ingår i Sveriges krisberedskap är det viktigt att 

de bygger säkra fastigheter. (Fortifikationsverket, 2013). När det gäller deras fastigheter finns 

dessa på flera orter i Sverige (Fortifikationsverket, 2014). Vad gäller deras kundavtal sträcker 

de sig normalt inte längre än sex år. På grund av att Fortifikationsverket är en myndighet 

betalar de inte skatt som de andra företagen gör. (Budget- och controlleransvarig, personlig 

kommunikation, 24 april 2014) 

 

                                                           
2
 Genom ett regleringsbrev, som varje år skrivs ut av regeringen, preciseras det uppdrag som Fortifikationsverket 

ska ha under det kommande året 
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Samtliga nyckeltal nedan är hämtade från Fortifikationsverkets årsredovisning för 2013. 

Nyckeltalen är i årsredovisningen uppdelade efter nyckeltal beräknade för hela myndigheten 

och nyckeltal för lokaler. För de nyckeltal som relateras till lokalarean är det den 

genomsnittliga bruttoarean (BTA) som används. (Fortifikationsverket, 2014, ss. 38-40)  

4.3.1 Avkastningsstruktur 

Avkastning, % 

Avkastningen hör till de nyckeltal som beräknas för hela myndigheten. För att räkna ut denna 

tas överskott före försäljningar av fast egendom i relation till det genomsnittliga 

avkastningspliktiga myndighetskapitalet. Detta nyckeltal kan tolkas som avkastning på eget 

kapital eftersom myndighetskapitalet motsvarar företagets egna kapital.  

4.3.2 Kapitalstruktur 

Soliditet, % 

Nyckeltalet soliditet visar myndighetskapitalet i förhållande till det totala kapitalet. I 

årsredovisningen hänförs denna till nyckeltal som är beräknade för hela myndigheten. 

4.3.3 Fastighets- och förvaltningsrelaterade nyckeltal 

Administration, kr/kvm BTA för lokaler 

Detta nyckeltal kategoriseras som ett nyckeltal för lokaler. Till administration räknas 

företagets kostnader för administrationen exklusive kostnader för huvudkontoret och 

administration inom driften, det vill säga driftadministration. Kostnaderna divideras med 

lokalarean. 

 

Andel uthyrd area, % 

Denna hör till nyckeltal för lokaler och är detsamma som uthyrningsgrad. Summan av den 

uthyrda arean delas med den totala uthyrningsbara arean. I den uthyrningsbara arean ingår 

även area som är under avyttring. 

 

Direktavkastning, % 

Direktavkastningen finns bland de nyckeltal som beräknas för lokaler. För att beräkna detta 

nyckeltal krävs två komponenter. Den första är driftnettot, där kostnaderna före avskrivningar 

och räntor subtraheras från intäkterna. Beräkningen sker för det öppna beståndet exklusive 

huvudkontoret. Den andra delkomponenten är fastigheternas bokförda värde som hämtas från 

balansräkningsposten ”Byggnader, mark och annan fast egendom” för det öppna beståndet. 

För att sedan beräkna direktavkastningen sätts driftnettot i relation till fastigheternas bokförda 

värde.  

 

Driftkostnad, kr/kvm BTA för lokaler 

Det här nyckeltalet tillhör nyckeltal för lokaler och beräknas genom att ta driftkostnaderna 

inklusive driftadministration dividerat med lokalarean. 
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Driftnetto, kr/kvm BTA 

Nyckeltalet klassas som ett nyckeltal för lokaler och är en synonym till driftöverskott. Genom 

att ta intäkterna minus kostnader före avskrivningar och räntor erhålls driftnettot. Därefter tas 

denna i relation till den genomsnittliga lokalarean. 

 

Hyresintäkt, kr/kvm BTA 

Detta nyckeltal hör till nyckeltal för lokaler. Beräkningen sker genom att hyresintäkter för 

lokaler sätts i relation till den genomsnittliga lokalarean. 

 

Underhållskostnader, kr/kvm BTA för lokaler 

Det här nyckeltalet finns bland de nyckeltal som beräknas för lokaler. Underhållskostnaderna 

för lokalerna divideras med den genomsnittliga lokalarean. 

4.4 Hemsö fastighets AB 
Hemsö är ett fastighetsbolag som till största del ägs av Tredje AP-fonden medan 

fastighetsbolaget AB Sagax äger den mindre delen (Hemsö fastighets AB). Bolagets vision är 

att vara den ”bästa fastighetsvärden för samhällsservice och ett föredöme i branschen” 

(Hemsö , 2013, s. 4). Med det menas att de äger och förvaltar lokaler inom samhällsservice, 

såsom rättsväsende, skola, äldreboende och vård. Dessa lokaler är utspridda över olika delar 

av Sverige. (Hemsö , 2013, s. 4) I genomsnitt är deras längd på kundavtalen 7,5 år 

(Ekonomichef, personlig kommunikation, 6 maj 2014). 

 

Samtliga nyckeltal nedan är hämtade från Hemsös årsredovisning för 2012. Nyckeltalen är 

framhävda i företagets flerårsöversikt. De är uppdelade i de två kategorierna finansiella och 

fastighetsrelaterade nyckeltal (Hemsö , 2013, s. 59). 

4.4.1 Kapitalstruktur 

Belåningsgrad, % 

Belåningsgraden hör till företagets finansiella nyckeltal. Denna visar räntebärande skulder, 

exklusive ägarlån, i förhållande till fastigheternas redovisade värde. 

 

Soliditet, % 

Soliditeten visar det riskbärande kapitalet, det vill säga eget kapital och ägarlån, i förhållande 

till totala tillgångar. Denna hör till finansiella nyckeltal. 

4.4.2 Resultatstruktur 

Räntetäckningsgrad, ggr 

Räntetäckningsgraden hör till ett av bolagets finansiella nyckeltal. Den beräknas genom att ta 

driftnetto, med avdrag för administrativa kostnader, i relation till finansnetto exklusive räntor 

på ägarlån. 

4.4.3 Sambandstal 

Överskottsgrad, % 

Denna hör till bolagets fastighetsrelaterade nyckeltal och visar driftnetto i förhållande till 

hyresintäkterna. 
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4.4.4 Fastighets- och förvaltningsrelaterade nyckeltal 

Ekonomisk uthyrningsgrad, % 

Den ekonomiska uthyrningsgraden ingår bland de fastighetsrelaterade nyckeltalen. Talet 

beräknas genom att hyresintäkterna sätts i relation till hyresvärdet. Hyresintäkterna är 

hyresvärdet minskat med vakanser och hyresrabatter. Hyresvärdet består av debiterade hyror 

och ersättningar för fastighetsskatt, där tillägg för bedömd marknadshyra för outhyrda lokaler 

och hyresrabatter görs.  

 

Uthyrningsbar yta, tkvm 

Detta nyckeltal hör till fastighetsrelaterade nyckeltal. Uthyrningsbar yta är sådana ytor som 

hyresgäster kan få betala för vid utgången av perioden, vilket kan motsvaras med lokalarea. 

Genom att dividera denna med 1 000 visas ytan i tusen kvadratmeter. 

4.5 Jernhusen AB 
Jernhusen är ett statligt ägt fastighetsbolag som äger och förvaltar fastigheter som har 

kopplingar till Sveriges järnvägar (Jernhusen AB). Deras affärsområden är stationer, 

stadsprojekt, depåer och godsterminaler, vilka är spridda över landet (Jernhusen, 2014, ss. 

17-18). Visionen handlar om att göra skillnad för människor och miljö (Jernhusen, 2014, s. 6). 

Jernhusens kundavtal sträcker sig ungefär sex år framåt (HR kontroller, personlig 

kommunikation, 5 maj 2014). 

 

Samtliga nyckeltal nedan är hämtade från Jernhusens årsredovisning för 2013. Nyckeltalen är 

framhävda i företagets flerårsöversikt. I årsredovisningen är de kategoriserade efter 

fastighetsrelaterade, finansrelaterade och övriga uppgifter (Jernhusen, 2014, s. 83). 

4.5.1 Avkastningsstruktur 

Avkastning på eget kapital, % 

Avkastning på eget kapital hör till de nyckeltal som går under finansrelaterade uppgifter i 

årsredovisningen. Den visar resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital. 

 

Genomsnittlig ränta, % 

Den genomsnittliga räntan hör till de nyckeltal som går under finansrelaterade uppgifter. 

Utfallet erhålls genom att ta periodens räntekostnader och ränteintäkter i relation till 

genomsnittlig räntebärande låneskuld netto. De finansiella posterna är exklusive försäljning 

av intressebolag och resultat från andelar i intressebolag. 

4.5.2 Kapitalstruktur 

Belåningsgrad, % 

Belåningsgraden hör till de finansrelaterade uppgifterna i flerårsöversikten. Den visar den 

räntebärande nettolåneskulden i relation till fastigheternas redovisade värde. 

 

Soliditet, % 

Nyckeltalet soliditet hör till de nyckeltal som går under finansrelaterade uppgifter. Den 

uttrycker det redovisade egna kapitalet, inklusive innehav utan bestämmande inflytande, i 

förhållande till de redovisade totala tillgångarna vid periodens slut. 
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4.5.3 Resultatstruktur 

Räntetäckningsgrad, ggr 

Detta nyckeltal hänförs till de finansrelaterade uppgifterna i årsredovisningen. Den ger ett 

uttryck för rörelseresultatet i förhållande till finansiella poster exklusive resultat från andelar i 

och försäljning av intressebolag. 

4.5.4 Sambandstal 

Skuldsättningsgrad, ggr 

Skuldsättningsgraden visar den räntebärande nettolåneskulden i förhållande till det egna 

kapitalet vid periodens utgång. Denna hittas under finansrelaterade uppgifter. 

 

Överskottsgrad, % 

Överskottsgraden hör till fastighetsrelaterade uppgifter och uttrycker driftöverskottet i 

förhållande till fastighetsintäkterna. 

4.5.5 Fastighets- och förvaltningsrelaterade nyckeltal 

Direktavkastning, % 

Direktavkastningen klassificeras som en fastighetsrelaterad uppgift. För att kunna beräkna 

detta nyckeltal måste driftöverskottet räknas fram först. Detta görs genom att 

fastighetskostnaderna subtraheras från fastighetsintäkterna. Därefter divideras summan med 

fastigheternas genomsnittliga värde och på så sätt visas direktavkastningen. I fastigheternas 

genomsnittliga värde ingår inte pågående arbeten.  

 

Ekonomisk vakansgrad, % 

Den ekonomiska vakansgraden tillhör fastighetsrelaterade uppgifter. Beräkningen sker genom 

att hyresvärdet för den outhyrda lokalarean sätts i relation till det totala hyresvärdet. 

Utvecklingsfastigheter ingår inte i det totala hyresvärdet.  

 

Totalavkastning, % 

Totalavkastningen hör till de fastighetsrelaterade uppgifterna och fås fram genom att 

driftöverskottet sätts i förhållande till fastigheternas genomsnittliga redovisade värde. 

Driftöverskottet består av fastigheternas intäkter och kostnader samt ett tillägg för realiserade 

och orealiserade värdeförändringar på fastigheterna. I fastigheternas genomsnittliga värde 

ingår inte pågående arbeten.  

 

Vakansgrad area, % 

Vakansgraden kategoriseras som en fastighetsrelaterad uppgift. Det är den outhyrda 

lokalarean som divideras med den totala arean i beräkningen. Den totala lokalarean inkluderar 

inte utvecklingsfastigheter.  

4.6 Skandrenting AB 

Skandrenting är ett fastighetsbolag som äger och hyr ut fastigheter, främst till väletablerade 

kunder inom näringslivet men även stat, kommun och landsting. Bolagets ägare är till 100 % 

Erik Selin Fastigheter AB. (Skandrenting, 2013, ss. 1-6) Skandrenting förvaltar fastigheter 

såsom polishus och kriminalvårdsanstalter, men även lokaler för till exempel 
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vitvarutillverkaren Whirlpool (Skandrenting). Dessa verksamheter finns utspridda på flera 

ställen i mellersta och södra Sverige (Skandrenting, 2013, s. 10). Majoriteten av deras 

hyresavtal sträcker sig längre än tio år (Redovisningsekonom, personlig kommunikation, 23 

april 2014).  

 

Nyckeltalet nedan är hämtat från Skandrentings årsredovisning för 2012 och framhävs i 

flerårsöversikten som saknar uppdelning (Skandrenting, s. 2). 

4.6.1 Kapitalstruktur 

Soliditet, % 

Soliditeten beräknas genom att ta det egna kapitalet i förhållande till balansomslutningen.  
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5 Analys 
I tabell 2 nedan ges en överblick över antalet nyckeltal som företagen framhäver i 

flerårsöversikten i årsredovisningen. Som tidigare nämnts analyseras endast utvalda nyckeltal, 

det innebär att företagen i verkligheten framhäver fler. Nyckeltalen som presenteras i tabellen 

är uppdelade efter de block som empirin tog upp och de som kommer att användas i analysen. 

De nyckeltal som i empirin gick under förvaltnings- och fastighetsrelaterade nyckeltal har här 

delats upp i ett antal mindre block. 

 

  

Special- 

fastigheter 

Akademiska 

Hus 

Fortifikations- 

verket 

Hemsö 

 

Jernhusen 

 

Skandrenting 

 

Avkastningsstruktur 3 3 1 

 

2 

 Kapitalstruktur 1 3 1 2 2 1 

Resultatstruktur 1 1 

 

1 1 

 Sambandstal 1 1 

 

1 2 

 Fastighetsrelaterade 

nyckeltal 

2 

 

3 

 

1 

 

1 

 

2 

 

 Förvaltningsrelaterade 

nyckeltal 

5 

 

4 

 

5 

 

   Personalrelaterade 

nyckeltal 

0 

 

1 

 

    Uthyrnings- och 

vakansgrad 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

2 

 

 Totalt antal 14 18 9 6 11 1 
Tabell 2 Översikt antal nyckeltal i årsredovisningens flerårsöversikt  

Som går att utläsa ur tabellen är Specialfastigheter ett av de företag som framhäver flest 

nyckeltal i flerårsöversikten, då den innehåller 14 stycken. Det företag som har flest nyckeltal 

är Akademiska Hus, som lyfter fram 18 stycken, och det företag som har minst är 

Skandrenting som enbart har valt att lyfta fram ett nyckeltal. Övriga företag finns relativt 

jämnt utspridda däremellan. Med tanke på att teorin rekommenderar ett antal på cirka fem 

stycken nyckeltal visar det sig att inte många företag följer den riktlinjen. Dock kan denna 

gräns diskuteras. Eftersom ett nyckeltal inte tar hänsyn till alla faktorer som kan påverka det 

kan det vara en fördel att ha fler nyckeltal, på så sätt ses området från olika vinklar. Möjligtvis 

har även företag många nyckeltal för att det underlättar jämförelser med andra företag. Men 

det bör tas i beaktning att alla nyckeltal inte lämpar sig för jämförelser och inte heller är 

nödvändiga eftersom utfallet i vissa fall går att räkna fram på egen hand. Det här gäller främst 

de förvaltningsrelaterade nyckeltalen, som Specialfastigheter har fem stycken av. Utåt sett kan 

det ändå vara en fördel att ha många nyckeltal eftersom det kan spegla ett företag som har 

kontroll över sin verksamhet, vilket kan vara positivt för bland annat lånemöjligheter. 

 

Ett företag som utmärker sig är Skandrenting. Det faktum att de endast har nöjt sig med ett 

nyckeltal är en intressant synvinkel i denna undersökning. Möjligtvis har de förstått att det 

inte handlar om att ha mycket information utan att det snarare handlar om att använda rätt 

information. Det här kan tala för att det faktiskt går att minska ner antalet nyckeltal, vilket kan 

medföra lägre kostnader och på så sätt gynna verksamheten. 
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5.1 Avkastningsstruktur 

  

Special- 

fastigheter 

Akademiska  

Hus 

Fortifikations- 

verket 

Hemsö 

 

Jernhusen 

 

Skandrenting 

 

Avkastning på eget 

kapital 

x 

 

x 

 

x 

  

x 

  

Avkastning på totalt 

kapital 

x 

 

x 

     

Genomsnittlig ränta  x   x  

Justerad avkastning på 

eget kapital 

x 

      
Tabell 3 Översikt avkastningsstruktur 

I tabell 3 ovan presenteras de nyckeltal som företagen tillämpar under blocket 

avkastningsstruktur. I Specialfastigheters fall använder de sig av tre nyckeltal som ingår i 

detta block, likaså gör Akademiska Hus. Jernhusen använder sig av två nyckeltal, medan 

Fortifikationsverket enbart använder sig av ett. Varken Hemsö eller Skandrenting lyfter fram 

något nyckeltal under detta block. 

 

De formler som företagen använder för blocket avkastningsstruktur går att finna i bilaga 1 i 

slutet av arbetet. 

5.1.1 Avkastning på eget kapital 

Som går att utläsa ur tabell 3 använder fyra av sex företag avkastning på eget kapital, 

inklusive Specialfastigheter. Deras formel för nyckeltalet liknar den generella formeln som 

nämns i referensramen, de har bara använt andra ord i uppställningen. Skillnaden som finns är 

att resultat efter finansnetto med avdrag för skatt beskrivs som årets resultat i 

Specialfastigheters uppställning. Även Akademiska Hus och Jernhusen har en uppställning 

som överensstämmer med Specialfastigheters. Det företag som skiljer sig i uppställningen är 

Fortifikationsverket eftersom de tar överskott före försäljningar av fast egendom istället för 

årets resultat. De betalar dessutom inte skatt, vilket även bidrar till en skillnad då de övriga 

företagen tar hänsyn till skatt. Trots detta är beräkningen lik Specialfastigheters och utfallet 

speglar ändå samma sak. Vad gäller benämningen på nyckeltalet är den likvärdig hos samtliga 

företag. 

 

En av anledningarna till att detta nyckeltal kan vara värt att använda är för att det visar vad 

ägarna får för avkastning på sitt insatta kapital. Genom att använda nyckeltalet fås en bild 

över företagets lönsamhet och stabilitet, vilket anses som betydelsefull information då det kan 

vara väsentligt för företagets utveckling. Detta talar för att Specialfastigheter bör behålla talet. 

Eftersom majoriteten av företagen använder avkastning på eget kapital kan även det tyda på 

att det är ett bra nyckeltal att inkludera. Dock finns en viss svårighet med analysen av detta 

nyckeltal av den orsaken att hänsyn behöver tas till storleken på det egna kapitalet. Detta 

eftersom storleken påverkar utfallet och i vissa fall kan vara missvisande. Till exempel kan ett 

mindre eget kapital ge intrycket av en högre avkastning. I det här fallet kan fördelarna dock 

tyckas väga mer än den möjliga svårigheten med nyckeltalet och Specialfastigheter skulle 

därför kunna behålla talet som det är. 
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5.1.2 Avkastning på totalt kapital 

Avkastning på totalt kapital är ett nyckeltal som används av endast två företag, varav 

Specialfastigheter är ett av dem. Deras formel liknar den generella med några få skillnader. 

Återigen handlar det om en annan formulering som innebär en annan turordning av 

beräkningen av täljaren. Dock ska utfallet bli detsamma. I den generella formeln adderas 

finansiella intäkter med rörelseresultatet, medan Specialfastigheter adderar finansiella 

kostnader med resultat före skatt. Den största skillnaden ligger i talet som detta sätts i relation 

till. Specialfastigheter använder sig av den genomsnittliga balansomslutningen, vilket gör att 

de tar hänsyn till årets förändring av balansomslutningen. Den generella formeln utgår enbart 

från balansomslutningen på balansdagen. Det andra företaget som använder detta nyckeltal är 

Akademiska Hus. Den likhet som är värd att notera i detta fall är att även dem använder den 

genomsnittliga balansomslutningen. De använder även samma benämning på nyckeltalet.  

 

Då nyckeltalet anses som ett av de viktigaste gör Specialfastigheter rätt i att lyfta fram detta. 

En anledning till att nyckeltalet är betydelsefullt är eftersom det tar hänsyn till större delen av 

resultaträkningen, vilket betyder att den tar hänsyn till många affärshändelser. Talet fokuserar 

inte heller på hur företagets totala tillgångar har finansierats. Detta bidrar till att fokus hamnar 

på rörelsens effektivitet, vilket kan vara en intressant och avgörande faktor för företaget. Om 

utfallet inte är som förväntat kan det innebära en stor omställning för företaget. Därför kan 

nyckeltalet vara intressant både för företaget och för dess intressenter. Av den orsaken saknar 

det betydelse att endast en minoritet av företagen framhäver avkastning på totalt kapital, 

vilket talar för att Specialfastigheter ska behålla den utan att göra förändringar. Att den 

dessutom kan anses vara lämplig för jämförelse är en anledning till att företaget bör behålla 

den då det ligger i deras intresse att jämföra sig med marknaden. Som nämndes i empirin 

saknas definitionen av detta nyckeltal i Specialfastigheters årsredovisning. Genom att lägga 

till en definition kan de externa intressenternas förståelse för nyckeltalet öka. 

5.1.3 Genomsnittlig ränta 

Specialfastigheter tillhör majoriteten som inte lyfter fram detta nyckeltal i årsredovisningen. 

Det skulle kunna vara ett tecken på att den genomsnittliga räntan är mindre nödvändig att 

visa. Däremot kan talet anses vara av intresse för bolaget i sig och deras intressenter då 

fastighetsinnehavet till stor del kan antas finansieras av räntebärande skulder. Jämförs 

Akademiska Hus och Jernhusen går det att se en markant skillnad i formlerna. På grund av att 

nyckeltalet har olika varianter av beräkningar kan det visa olika saker. Detta kan göra att 

nyckeltalet blir besvärligt för läsaren, vilket kan tala mot att Specialfastigheter ska framhäva 

det i årsredovisningen eftersom nyttan kan tyckas vara oklar. 

5.1.4 Justerad avkastning på eget kapital 

Justerad avkastning på eget kapital är ett nyckeltal som Specialfastigheter själva har 

konstruerat och därför är ensamma om att använda. Eftersom det var tillräckligt viktig att 

skapa bör det betyda att nyttan av detta nyckeltal är stort. Nyckeltalet används av ledningen 

för att säkerställa att avkastningen på det egna kapitalet överstiger en viss procent. Därmed 

anses nyttan av talet vara betydande för Specialfastigheter, varför det inte finns någon 

anledningen att inte fortsätta använda talet. Dock saknar talet i detta fall värde för omvärlden 

på grund av att inget annat företag tillämpar det. Det kan bidra till att andra företag och 
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företagets intressenter inte förstår det lika bra. Av den anledningen kan det tyckas att 

Specialfastigheter inte behöver framhäva talet i flerårsöversikten. Det kan räcka med att ta 

upp talet i den övriga delen av årsredovisningen, för att på så vis fortfarande vara synlig för 

ledningen. För utomstående kan det anses tillräckligt med det ”vanliga” nyckeltalet för 

avkastning på eget kapital. 

5.2 Kapitalstruktur 

  

Special- 

fastigheter 

Akademiska 

Hus 

Fortifikations- 

verket 

Hemsö 

 

Jernhusen 

 

Skandrenting 

 

Belåningsgrad x x 

 

x x 

 Självfinansieringsgrad  x     

Soliditet x x x x x x 
Tabell 4 Översikt kapitalstruktur 

Av tabell 4 går det att utläsa att Specialfastigheter, tillsammans med Hemsö och Jernhusen, 

framhäver två nyckeltal i detta block. Akademiska Hus använder ytterligare ett nyckeltal, 

medan Fortifikationsverket och Skandrenting använder en mindre.  

 

De formler som företagen använder för dessa nyckeltal går att finna i bilaga 2 i slutet av 

arbetet. 

5.2.1 Belåningsgrad 

Belåningsgraden finns inte framhävd i Specialfastigheters flerårsöversikt, däremot nämns den 

i en annan del av årsredovisningen. Möjligtvis är den inte framhävd på grund av att de anser 

att nyckeltalet är av mindre värde för dem, men att det ändå är tillräckligt viktig att nämna. 

När det gäller nyckeltalets namn är det lika i samtliga företag. Om Specialfastigheters 

beräkning jämförs med den generella formeln och de övriga företagens formler skiljer den sig 

från mängden. Företaget är ensamt om att ta de räntebärande skulderna i relation till 

balansomslutningen, då övriga tar räntebärande skulder i relation till fastighetsvärdet. Detta 

kan tala för att Specialfastigheter bör göra ändringar i sin formel för att mer rättvist kunna 

jämföra sig med andra. En annan sak att notera är att formeln i referensramen använder 

fastigheternas marknadsvärde, vilket egentligen är mest rättvist eftersom bedömningen blir 

lika för alla. Detta på grund av att en fastighets redovisade värde kan påverkas av faktorer 

som företag hanterar olika. Ett exempel på en sådan faktor är avskrivningar. Denna kan skilja 

sig mellan olika företag på grund av värderingsutrymmet som uppstår då de lagar som ett 

företag måste följa är tolkningsbara. Trots detta använder företagen i den här studien 

redovisade värden, vilket kan tala för att Specialfastigheter även ska använda sig av detta. 

Något som stärker detta är att Specialfastigheter vill kunna jämföra sig med andra 

fastighetsbolag, vilket då bör ske på liknande villkor. Nyckeltalet i sig, när räntebärande 

skulder tas i relation till fastigheternas värde, kan vara av värde för intressenter eftersom det 

visar fastigheternas belåningsgrad. Detta kan ge en överblick över företagets finansiella 

styrka. Med tanke på detta bör Specialfastigheter lägga mer vikt på detta nyckeltal genom att 

lyfta fram det mer i årsredovisningen, kanske helst i flerårsöversikten. Dessutom bör de göra 

en justering i formeln, så att de syftar till fastigheternas redovisade värden. 
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5.2.2 Självfinansieringsgrad 

Specialfastigheter har inte valt att ta med detta nyckeltal i sin årsredovisning. Av de företag 

som ingår i denna undersökning är det bara ett som använder sig av självfinansieringsgraden, 

närmare bestämt Akademiska Hus. Nyckeltalet visar hur stor del av de investeringar som 

gjorts under året som finansierats av interna medel, vilket på sätt och vis är intressant. 

Däremot anses det inte tillräckligt betydelsefullt, vilket stärks av det faktum att nyckeltalet 

enbart framhävs av ett enda företag. Det skulle även innebära onödiga kostnader för 

Specialfastigheter i och med framställningen eftersom det inte skulle ge ett högre värde för 

jämförelsen. 

5.2.3 Soliditet 

Soliditet är det enda nyckeltal som tillämpas av samtliga företag, vilket talar för värdet i den. 

Även om företagen har olika namn på täljaren och nämnaren anses betydelsen av dessa ändå 

vara likvärdig, vilket gör att utfallet blir jämförbart. Samtliga företag har dessutom samma 

benämning på nyckeltalet. Nyttan av detta nyckeltal kan tyckas vara stor med tanke på att det 

visar företagets finansiella styrka. Det kan vara intressant för både företaget och intressenter 

att se hur stor andel av företagets totala tillgångar som finansierats med det egna kapitalet. 

Utfallet kan även visa om företagets lönsamhet är tillräcklig för att finansiera verksamheten. 

Dessutom lämpar sig talet bra som ett lärande nyckeltal, av den orsaken att den passar som ett 

jämförelsetal till många andra nyckeltal. Med tanke på detta är soliditeten ett nyckeltal av 

värde som Specialfastigheter därför bör behålla. Eftersom talet används av många företag kan 

det även vara ett nyckeltal som är värt att jämföra med andra. 

5.3 Resultatstruktur 

  

Special- 

fastigheter 

Akademiska 

Hus 

Fortifikations- 

verket 

Hemsö 

 

Jernhusen 

 

Skandrenting 

 

Räntetäckningsgrad x x 

 

x x 

 Tabell 5 Översikt resultatstruktur 

I det här blocket används bara ett nyckeltal hos företagen och denna tillämpas av fyra företag, 

vilket går att läsa i tabell 5. De fyra företagen är Specialfastigheter, Akademiska Hus, Hemsö 

och Jernhusen. 

 

De formler som företagen använder för dessa nyckeltal går att finna i bilaga 3 i slutet av 

arbetet. 

5.3.1 Räntetäckningsgrad 

Specialfastigheter är ett av fyra företag som tillämpar detta nyckeltal. Inget av dessa fyra 

företag använder sig av lika formler, vilket gör det svårt att uttala sig om vilken formel som 

kan anses vara den rätta. Exempel på skillnader är att Specialfastigheter använder resultat 

efter finansnetto medan Akademiska Hus och Jernhusen använder sig av resultat före 

finansiella poster. Det råder även skillnader i vad som inkluderas och exkluderas i 

beräkningarna. I Specialfastigheters fall skulle det kunna vara värt att undersöka om resultat 

före finansiella poster kan ersätta deras resultat efter finansnetto, eftersom det då skulle 

innebära färre återläggningar. Även om det kan verka som att täljaren till slut blir likvärdig 

kan det ändå bli vissa skillnader. Antagligen har företagen anpassat detta nyckeltal efter 
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verksamhetens behov, vilket bidragit till att formlerna har olika utseenden. Skillnaderna kan 

även bero på att Specialfastigheter är ensamma om att tillämpa den kassaflödesbaserade 

räntetäckningsgraden. Men vad gäller den punkten bör de ändå inte göra någon ändring 

eftersom de har kommit fram till att den varianten fungerar bäst för dem. Specialfastigheter 

anses även ha rätt namn på benämningen av nyckeltalet eftersom övriga företag har 

detsamma. Även det faktum att de redovisar nyckeltalet i gånger istället för procent är en 

likhet med majoriteten av företagen. Det är endast Akademiska Hus som redovisar sitt 

nyckeltal i procent. En nackdel med att presentera talet i procent kan vara att det inte blir lika 

hanterbart eftersom det lätt kan bli höga siffror. Detta på grund av att räntetäckningsgraden 

bör ligga över ett för att företag ska gå med vinst, vilket skulle innebära ett tal över 100 %. 

När det gäller nämnaren finns det fler likheter mellan företagen. Specialfastigheter är dock 

ensamma om att använda finansiella kostnader i nämnaren, bortsett från den generella 

formeln.  

 

Med tanke på skillnaderna som råder i räntetäckningsgradens formel kan den vara svårt att 

jämföra mellan olika företag. På grund av att det finns flera olika komponenter som ingår i 

beräkningarna kan nyckeltalet även vara besvärligt för utomstående att förstå. Dock anses 

nyttan med räntetäckningsgraden ändå vara stor eftersom den passar ihop med nyckeltalet 

soliditet. Detta på grund av att de ska balansera varandra, det vill säga om den ena är hög bör 

den andra vara låg och tvärtom. Genom att kontrollera denna balans får företaget därför en 

större överblick och kontroll av verksamheten. Därmed kan räntetäckningsgraden anses vara 

nödvändig, vilket talar för att Specialfastigheter ska behålla den. 

5.4 Sambandstal 

  

Special- 

fastigheter 

Akademiska 

Hus 

Fortifikations- 

verket 

Hemsö 

 

Jernhusen 

 

Skandrenting 

 

Skuldsättningsgrad     x  

Överskottsgrad x x 

 

x x 

 Tabell 6 Översikt sambandstal 

I blocket sambandstal finns det två nyckeltal som används, vilket går att utläsa i tabell 6 ovan. 

Specialfastigheter använder ett av dessa, vilket även Akademiska Hus och Hemsö gör. Endast 

Jernhusen använder båda nyckeltalen. Fortifikationsverket och Skandrenting tillämpar inget 

nyckeltal under detta block. 

 

De formler som företagen använder för dessa nyckeltal går att finna i bilaga 4 i slutet av 

arbetet. 

5.4.1 Skuldsättningsgrad  

Specialfastigheter tillhör majoriteten som inte använder skuldsättningsgraden. Det är endast 

Jernhusen som tillämpar denna. Detta är något i sig som väcker tvivel om nyckeltalets värde. 

Eftersom nyckeltalet mäter företagets finansiella styrka kan det likställas med soliditeten. 

Skillnaden är att istället för att mäta det egna kapitalets storlek som soliditeten gör mäter 

skuldsättningsgraden skuldernas storlek. Det här gör att det kanske räcker att soliditeten 

används. På grund av det faktum att skuldsättningsgraden används av få företag ökar inte 
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värdet för en jämförelse utan det uppstår endast onödiga kostnader om Specialfastigheter 

skulle lägga till denna. 

5.4.2 Överskottsgrad 

Överskottsgraden tillämpas av fyra företag, varav ett av dem är Specialfastigheter. Vid en 

jämförelse mellan företagens formler går det att se att de följer samma mönster. Detta talar för 

att Specialfastigheter inte behöver ändra på något i uppställningen. Även om formeln i 

referensramen skiljer sig något bör det has i åtanke att företagen kan ha anpassat formeln efter 

deras verksamhet. Nyckeltalet lämpar sig för en jämförelse när syftet är att kartlägga hur 

effektivt en verksamhet bedrivs. Detta är även något som är av nytta för företaget i sig att få 

en överblick över. En annan anledning till att överskottsgraden kan användas vid jämförelse 

är för att fokus hamnar på verksamhetens lönsamhet istället för på dess finansiering. Ett 

företag skiljer sig i benämningen av detta nyckeltal, vilket är Akademiska Hus som kallar det 

för driftöverskottsgrad istället för överskottsgrad. En fördel med att få in ordet drift i 

benämningen kan vara att det ökar tydligheten för talet. Men eftersom överskottsgrad är den 

term som flest företag använder bör Specialfastigheter behålla sin benämning. 

5.5 Fastighetsrelaterade nyckeltal 

 

Special- 

fastigheter 

Akademiska 

Hus 

Fortifikations- 

verket 

Hemsö 

 

Jernhusen 

 

Skandrenting 

 

Direktavkastning x x x 

 

x 

 Lokalarea x 

  

x 

  Totalavkastning 

 

x 

  

x 

 Värdeförändring 

 

x 

    Tabell 7 Översikt fastighetsrelaterade nyckeltal 

Ur tabell 7 går det att utläsa att Specialfastigheter använder två nyckeltal som kan räknas som 

fastighetsrelaterade nyckeltal, vilket även Jernhusen gör. Akademiska Hus är det företag som 

använder flest nyckeltal under detta block med sina tre nyckeltal. Fortifikationsverket och 

Hemsö använder ett var medan Skandrenting inte beräknar något. 

 

De formler som företagen använder för dessa nyckeltal går att finna i bilaga 5 i slutet av 

arbetet. 

5.5.1 Direktavkastning 

Majoriteten av företagen har lyft fram direktavkastningen, det gäller även Specialfastigheter. 

Den har samma benämning i samtliga företag. Genom att studera formlerna går det att se att 

de följer samma mönster bortsett från att hälften av företagen använder 

förvaltningsfastigheternas marknadsvärde medan den andra hälften använder deras redovisade 

värden. Specialfastigheter är ett av de företag som använder marknadsvärdet för 

förvaltningsfastigheterna, vilket kan anses ge en mer rättvis bild. Bortsett från det finns det 

ingenting som talar för att använda det ena eller det andra värdet för att underlätta jämförelser. 

Detta eftersom det är lika många som använder de olika värderingssätten. Med anledning av 

att nyckeltalet kan räknas fram på olika sätt kan det bli svårare att analysera det i förhållande 

till andra företag. Det kan tala för att Specialfastigheter inte ska ha kvar direktavkastningen 

om de enbart är ute efter att ha med den i syfte att kunna jämföra sig med andra. Dock finns 
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det en nytta med detta nyckeltal som kan vara värt att beakta. Det är att utfallet visar hur stor 

avkastning som fastigheterna ger, vilket kan nyttjas vid beslut som tas om fastighetsbeståndet. 

På så sätt kan utfallet vara avgörande för fastighetsbeståndet och företagets fortsatta 

verksamhet. Därför kan nyckeltalet vara lämpligt att behålla, men det kan diskuteras om det är 

nödvändigt att lyfta fram det i flerårsöversikten. Specialfastigheter skulle till exempel enbart 

kunna framhäva detta nyckeltal där de beskriver deras målsättning i årsredovisningen.  

5.5.2 Lokalarea 

Specialfastigheter tillhör minoriteten av de företag som i denna undersökning framhäver 

lokalarean i flerårsöversikten. Det är endast ett annat företag som framhäver denna, närmare 

bestämt Hemsö. Båda företagen har valt att redovisa arean per tusen kvadratmeter, vilket 

troligen beror på att det ska bli ett mer hanterbart tal. Ur den synvinkeln finns det ingenting 

Specialfastigheter behöver ändra på i sin formel. Benämningen av nyckeltalet skiljer sig 

mellan de två företagen eftersom Specialfastigheter använder lokalarea medan Hemsö 

använder uthyrningsbar yta. För att förstå att Specialfastigheter syftar till den uthyrningsbara 

arean är det nödvändigt att studera deras formel, vilket i Hemsös fall framstår som självklart. 

Möjligtvis kan Specialfastigheter också använda definitionen uthyrningsbar yta för att syftet 

med beräkningen lättare ska framgå. Detta nyckeltal i sig kan vara bra att framhäva eftersom 

utomstående får en uppfattning om företagets storlek. Dock behöver det ur den synvinkeln 

inte vara nödvändigt eftersom utomstående kan få en likvärdig bild av företagets storlek 

genom att till exempel granska dess kundkrets. Det beror på vem som är den utomstående och 

hur denna mäter storlek. I Specialfastigheters fall är det möjligt att det räcker med att ta med 

detta nyckeltal i någon annan del av årsredovisningen och inte i flerårsöversikten. Det beror 

på vad de har för avsikt med kommunikationen av talet. Vill de mäta sin styrka på marknaden 

kan nyckeltalet bli missvisande eftersom ytan kanske inte alltid är det rätta måttet. Då kan det 

vara bättre att till exempel studera hyresintäkterna. Vill de däremot endast kommunicera sin 

yta är det ett bra mått att använda.  

 

Det kan också diskuteras kring om lokalarean är det bästa måttet, möjligtvis kan bruttoarean 

vara bättre. Den kan vara bättre att använda om väggarna är av betydelse. Med tanke på att 

Specialfastigheter förvaltar bland annat fängelser och försvarsbyggnader har de antagligen 

väggar som är tjocka och därmed är av betydelse. Därför skulle bruttoarean kunna anses vara 

lämplig att använda i Specialfastigheters beräkning. En anledning till att de ändå inte valt att 

använda den i beräkningen kan vara att den är ovanlig. I den här undersökningen har det visat 

sig att det endast är Fortifikationsverket som använder sig av bruttoarean. Möjligtvis är det 

besvärligare och att nyttan inte är tillräckligt stor för att väga upp kostnaden. Detta stöder inte 

argumentationen till att Specialfastigheter ska använda bruttoarean istället för lokalarean.  

5.5.3 Totalavkastning 

Totalavkastningen används endast av två företag och Specialfastigheter är inte ett av dem. 

Akademiska Hus och Jernhusen, som är de företag som använder totalavkastningen, tillämpar 

dessutom olika formler. Det kan tyda på att den är svår att jämföra, vilket gör att analysvärdet 

är av mindre betydelse. Då totalavkastningen i grunden består av direktavkastning och 

värdeförändring kan det tyckas att det räcker med att framhäva antingen totalavkastningen 
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eller dess beståndsdelar. Ur denna synvinkel är det inte nödvändigt för Specialfastigheter att 

föra in detta nyckeltal i årsredovisningen.  

5.5.4 Värdeförändring 

Värdeförändringen beräknas endast av Akademiska Hus och de syftar på fastigheternas 

förändring. Att endast ett företag tillämpar talet talar emot att det är nödvändigt att ta fram 

eftersom analysvärdet i förhållande till andra bolag tycks vara lågt. Nyckeltalet blir även svårt 

att förstå om det inte finns någon förklaring till vad förändringen syftar på, eftersom det kan 

gälla både fastigheter och finansiella instrument. Istället för nyckeltalet värdeförändring skulle 

det kunna räcka med att visa hur marknadsvärdet ser ut för det aktuella året och åren 

dessförinnan. På så sätt blir det två nyckeltal som kommuniceras eftersom både 

marknadsvärdet och dess förändring går att utläsa. Även om det kan vara bra att få en konkret 

bild över förvaltningsfastigheternas värdeförändring bör Specialfastigheter i alla fall inte lyfta 

fram talet av ovan nämnda orsaker.  

5.6 Förvaltningsrelaterade nyckeltal 

 

Special- 

fastigheter 

Akademiska 

hus 

Fortifikations- 

verket 

Hemsö 

 

Jernhusen 

 

Skandrenting 

 

Administrationskostnader x 

 

x 

   Driftkostnader x x x 

   Driftöverskott x x x 

   Hyresintäkter x x x 

   Underhållskostnader x x x 

   Tabell 8 Översikt förvaltningsrelaterade nyckeltal 

Det går att utläsa ur tabell 8 att användningen av förvaltningsrelaterade nyckeltal varierar från 

företag till företag. Hälften av de studerande företagen tillämpar någon variant av de 

förvaltningsrelaterade nyckeltalen, medan andra hälften inte framhäver någon. 

Specialfastigheter är ett av de företag som använder dessa då de använder fem stycken, likaså 

gör Fortifikationsverket. Akademiska Hus använder fyra. Även om Specialfastigheter påstår 

att de använder få förvaltingsrelaterade nyckeltal jämfört med andra fastighetsbolag visar det 

sig här att så inte är fallet. 

 

Gemensamt för dessa nyckeltal är att de beräknas i kronor per kvadratmeter, vilket kan ge en 

antydan på hur företaget förhåller sig till andra företag. Genom att ta hänsyn till ytan jämställs 

företag som har stor yta och kanske därmed också höga intäkter och kostnader med de som 

har mindre yta och lägre intäkter och kostnader. Detta kan bland annat vara till nytta för att se 

om eventuella kostnadsbesparingar bör göras. Dock bör det tas i beaktning att olika företag 

inkluderar olika intäkter och kostnader i beräkningarna. Eftersom dessa kan hämtas från 

resultaträkningen kan det tyckas att nyckeltalen inte tillför någon ny värdefull information. 

Därför anses kostnaden väga mer än nyttan och så länge lokalarean finns nämnd går det att 

beräkna dessa nyckeltal själv. 

 

De formler som företagen använder för dessa nyckeltal går att finna i bilaga 5 i slutet av 

arbetet. 
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5.6.1 Administrationskostnader 

De två företag som beräknar administrationskostnader per kvadratmeter är Specialfastigheter 

och Fortifikationsverket. De båda har använt samma benämning, men däremot finns 

skillnader när det gäller formlerna och deras innehåll. I Specialfastigheters fall består 

administrationskostnaderna av personalkostnader, avskrivningar på maskiner och inventarier, 

konsultarvoden och dylikt. Fortifikationsverkets beståndsdelar är kostnader för 

administrationen där kostnader för huvudkontoret och administrationen av driften är 

borträknade. Det betyder att skillnaden ligger i att Specialfastigheter tar hänsyn till hela 

företaget, inklusive huvudkontoret, medan Fortifikationsverket inte gör det. Eftersom 

Specialfastigheter följer den allmänna definitionen för administrationskostnader anses de göra 

rätt i att ta hänsyn till huvudkontoret. Däremot kan det här tyda på att det kan bli svårt att 

jämföra nyckeltalet mellan företag. Med tanke på detta och att kostnaden bör vägas mot 

nyttan tycks det inte vara nödvändigt för Specialfastigheter att framhäva nyckeltalet i 

årsredovisningen.   

5.6.2 Driftkostnader 

Driftkostnader per kvadratmeter är ett nyckeltal som Specialfastigheter använder. Däremot 

framhävs den som fastighetsdrift, vilket skiljer sig mot Akademiska Hus och 

Fortifikationsverket som också tillämpar talet. Med tanke på detta bör Specialfastigheter se 

över sitt namnval. Det skulle underlätta förståelsen för externa läsare av årsredovisningen. 

Dessutom skulle ordet fastighetsdrift kunna feltolkas och istället förknippas med 

fastighetskostnader, vilka inte helt är av samma innebörd. Utöver detta tycks det inte finnas 

någon förbättring gällande formeln då den är likvärdig med de andra två företagen. Även här 

gäller det att kostnaden bör vägas mot nyttan med nyckeltalet för att därefter ta beslut om 

talets fortsatta användning. Därmed bör Specialfastigheter fundera över nyckeltalets syfte för 

att möjligtvis kunna ta bort det från årsredovisningen. 

5.6.3 Driftöverskott 

Alla tre företag som har valt att lyfta fram förvaltningsrelaterade nyckeltal beräknar 

driftöverskott per kvadratmeter, inklusive Specialfastigheter. När det gäller driftöverskottet 

består den i grunden av hyresintäkter och förvaltningskostnader, men vad som ingår i dessa 

kan skilja sig åt mellan företagen. Detta leder till att formlerna i allmänhet ser lika ut men 

eftersom driftöverskottet består av många komponenter kan det bli svårt att avgöra likheten. 

Även om detta nyckeltal på så sätt är svårt att jämföra med andra företag kan det vara 

intressant att få en bild över driftöverskottet eftersom det kan anses som resultatet av 

förvaltningsfastigheterna. Denna kan därför vara till större nytta än driftkostnaderna och 

hyresintäkterna i sig, eftersom skillnaden mellan dessa kan vara mer intressant att studera och 

bättre lämpa sig vid jämförelse med andra bolag. Vad gäller definitionen av detta nyckeltal 

använder både Specialfastigheter och Akademiska Hus namnet driftöverskott. 

Fortifikationsverket däremot använder driftnetto som definition. Med tanke på att två av tre 

företag använder driftöverskott kan det anses som mest rätt. Detta betyder att någon ändring 

av benämningen inte är nödvändig hos Specialfastigheter. Samma diskussion som 

ovanstående förvaltningsrelaterade nyckeltal gäller här, det vill säga att talet i sig redan finns i 

resultaträkningen. Detta gör att nyckeltalets behov av att framhävas kan ifrågasättas. 
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5.6.4 Hyresintäkter 

Hyresintäkterna per kvadratmeter framhävs i flerårsöversikten hos Specialfastigheter, 

Akademiska Hus och Fortifikationsverket. Hos samtliga företag används samma benämning 

och visar hyresintäkterna i relation till den uthyrningsbara lokalarean. Detta ger en 

uppfattning om företagets intäkter per kvadratmeter. Genom denna beräkning kan det vara 

möjligt att se hur väl arean genererar intäkter. Av den anledningen skulle det kunna vara ett 

lämpligt mått att jämföra med andra företag. Formlerna är dessutom likvärdiga hos de 

studerade företagen vilket underlättar en jämförelse. Dock kan nyckeltalet till viss del vara 

missvisande eftersom företagen har olika kunder, vilket gör att intäkterna kan variera av 

naturliga skäl. Till exempel har Specialfastigheter kunder vars verksamhet ökar risken för 

skadegörelse, varför de behöver ha detta i beaktning när de sätter hyrorna. Om hyresintäkterna 

per kvadratmeter därför skiljer sig mot andra företag behöver det inte betyda att 

Specialfastigheter måste ändra hyresnivåerna för att hålla sin ställning på marknaden. 

Eftersom hyresintäkterna redan finns att hämta i resultaträkning bör Specialfastigheter fråga 

sig om nyckeltalet bidrar med någon ny och nödvändig information. 

5.6.5 Underhållskostnader 

Specialfastigheter, Akademiska Hus och Fortifikationsverket är de tre företag som tillämpar 

underhållskostnader per kvadratmeter. Samtliga företag har benämnt nyckeltalet som 

underhållskostnader. Formeln som används för att beräkna nyckeltalet är likvärdig hos alla tre 

företag. Detta nyckeltal kan påverkas av företagets kunder då underhållskostnaderna består av 

kostnader som årligen krävs för att upprätthålla byggnaders ursprungliga funktioner. Det är 

något som kan försvåra jämförelsen med andra företag som har andra kunder, vilket kan 

innebära att nyckeltalet är av mindre betydelse. Specialfastigheter bör därför se över om 

nyttan med detta nyckeltal väger mer än kostnaden för att upprätta det. 

5.7 Personalrelaterade nyckeltal 

 

Special- 

fastigheter 

Akademiska  

hus 

Fortifikations- 

verket 

Hemsö 

 

Jernhusen 

 

Skandrenting 

 

NMI x x 

    Tabell 9 Översikt personalrelaterade nyckeltal 

När det gäller NMI finns det två företag som tillämpar den i årsredovisningen, vilket går att 

utläsa i tabell 9. Det är endast Akademiska Hus som framhäver den i flerårsöversikten. 

Specialfastigheter beskriver den enbart vid deras målsättning i årsredovisningen. I de båda 

fallen kallas den NMI, det vill säga nöjd medarbetarindex. Eftersom det inte finns en bestämd 

formel går det inte att analysera nyckeltalet i sig. Däremot kan det vara fråga om 

Specialfastigheter ska lyfta fram den i flerårsöversikten. Det som talar för detta är att det kan 

vara bra att få in personalen i det avseendet att det kan spegla personalens betydelse i 

företaget. Dock kanske NMI inte är viktig för utomstående intressenter, även om det kan 

tänkas att utomstående kan lockas till att söka sig till företaget. Detta grundar sig på att många 

inte är bekant med uttrycket och därför inte förstår dess innebörd. Nyckeltalet anses därför 

inte vara tillräckligt nödvändigt för att lyfta fram med tanke på att antalet nyckeltal även bör 

hållas begränsat. 
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5.8 Uthyrnings- och vakansgrad 

  

Special- 

fastigheter 

Akademiska  

hus 

Fortifikations- 

verket 

Hemsö 

 

Jernhusen 

 

Skandrenting 

 

Ekonomisk 

uthyrningsgrad 

   

x 

  Ekonomisk vakansgrad 

    

x 

 Uthyrningsgrad x 

 

x 

   Vakansgrad, area 

 

x 

  

x 

 Vakansgrad, hyra 

 

x 

    Tabell 10 Översikt uthyrnings- och vakansgrad 

Som går att utläsa av tabell 10 finns det många olika nyckeltal som på ett eller annat sätt 

hänvisar till arean och dess intäkter. Antingen avser nyckeltalen det som är uthyrt eller det 

som är ledigt. Tre av företagen använder någon form av uthyrningsgrad medan två företag 

använder olika typer av vakansgrad.  De formler som företagen använder för dessa nyckeltal 

går att finna i bilaga 5 i slutet av arbetet. 

 

I Specialfastigheters fall används uthyrningsgraden, som visar hur stor del av den totala 

uthyrningsbara lokalarean som är uthyrd. De andra företagen som beräknar uthyrningsgraden 

är Fortifikationsverket och Hemsö. Det företag som har den formeln som mest liknar 

Specialfastigheters är Fortifikationsverket. Även om de använder ett annat namn och 

bruttoarea istället för lokalarea blir utfallet detsamma. Jämfört med Specialfastigheter har 

Hemsö en mer ekonomisk vinkel av uthyrningsgraden. Istället för att använda ytan syftar 

deras beräkning till intäkterna genom att de tar hyresintäkterna i relation till hyresvärdet. 

Akademiska Hus och Jernhusen är de företag som använder två typer av vakansgrad, en som 

syftar till arean och en till intäkterna. Specialfastigheter däremot använder ingen form av 

vakansgrad.  

 

Beroende på hur företaget vill framställa sig kan det vara fördelaktigt att använda en av dem, 

det vill säga vakansgrad eller uthyrningsgrad. Vill företaget betona att de har mycket ledigt 

utrymme borde vakansgraden användas eftersom det kan vara positivt att trycka på det, till 

exempel när företaget vill värva nya kunder. Om företaget däremot vill framhäva sin uthyrda 

area och visa en stark marknadsposition kan det vara lämpligare att använda 

uthyrningsgraden. Med tanke på att Specialfastigheter har lite ledigt utrymme, närmare 

bestämt 1,2 %, kan det vara bra att betona att det mesta är uthyrt och därför använda 

uthyrningsgraden som de redan gör. Väljer Specialfastigheter att ha kvar uthyrningsgraden 

borde de inte ha med vakansgraden eftersom dessa på sätt och vis säger samma sak. Det blir 

därför mer arbete att framställa nyckeltalen, vilket troligen leder till ökade kostnader. Även 

det faktum att det inte är bra att ha för många nyckeltal talar för att de endast ska välja ett av 

nyckeltalen. Två av företagen använder nyckeltal för både area och intäkt, vilket kan vara en 

bra idé. I sådana fall är det som sagt viktigt att båda nyckeltalen syftar till endera vakant eller 

uthyrd yta. Det här betyder att Specialfastigheter också skulle kunna ta med en ekonomisk 

variant av uthyrningsgraden eftersom de då även får en indikation på storleken av de förlorade 

intäkterna. Detta kan vara bra eftersom utrymmen kan generera olika intäkter.  
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Med anledning av att uthyrningsgraden kan syfta till både yta och intäkter bör 

Specialfastigheter framhäva deras syfte med nyckeltalet genom att döpa om det till 

”Uthyrningsgrad, area” istället för att enbart kalla det ”Uthyrningsgrad”. Det här skulle bidra 

till en bättre förståelse av nyckeltalet, framförallt för externa intressenter. Om de väljer att 

även inkludera en mer ekonomisk uthyrningsgrad skulle den lämpligen kunna heta 

”Uthyrningsgrad, ekonomisk”. 

5.9 Förbättringsmöjligheter 
Eftersom Specialfastigheter framhäver vad som kan anses vara för många nyckeltal i 

årsredovisningen bör de lämpligen minska ner antalet av dessa. I flerårsöversikten från år 

2013 finns 14 nyckeltal, dessa skulle kunna reduceras till 10 stycken. Genom att göra rätt val 

går det att exkludera nyckeltal utan att information förloras och även göra 

kostnadsbesparingar. Specialfastigheter kan i dagsläget anses ha sex stycken styrande 

nyckeltal i sin flerårsöversikt, vilket kan anses stämma överens med rekommendationen på 

maximalt fem stycken. Dessa är avkastning på eget kapital, avkastning på totalt kapital, 

justerad avkastning på eget kapital, soliditet, överskottsgrad och direktavkastning. Alla anses 

vara nödvändiga att behålla eftersom de kan tyckas vara de mest betydelsefulla nyckeltalen. 

De är även generella på så sätt att de tillämpas av många företag, vilket baseras på att de flesta 

företag i denna studie lyfter fram dessa. Dock skulle det kunna läggas mindre vikt på justerad 

avkastning på eget kapital eftersom Specialfastigheter är ensamma om att använda 

nyckeltalet. Detta kan ske genom att det enbart framhävs under beskrivningen av målen i 

årsredovisningen. På så vis är informationen ändå tillgänglig. När det gäller nyckeltalet 

soliditet kan det även anses fungera som ett lärande nyckeltal. Detta eftersom det kan vara 

fördelaktigt att studera talet tillsammans med räntetäckningsgraden, som är ett annat lärande 

nyckeltal. Det här är även motiveringen till att räntetäckningsgraden bör behållas i 

flerårsöversikten. Ytterligare ett lärande nyckeltal som Specialfastigheter använder sig av är 

belåningsgraden. Denna har de dock inte framhävt i flerårsöversikten, vilket är något som kan 

förändras. Anledningen är att belåningsgraden anses som ett väl använt branschnyckeltal. Den 

kan vara intressant att framhäva eftersom det kan vara betydelsefullt för omvärlden att bland 

annat se hur förvaltningsfastigheterna har finansierats. Det här betyder att Specialfastigheter 

använder sig av tre stycken lärande nyckeltal, som alla syftar till företagets finansiering. 

Denna form av nyckeltal kan därmed vara bra att framhäva då olika samband tydliggörs inom 

en verksamhet. 

 

Den största förändringen som Specialfastigheter kan göra är att ta bort de nyckeltal som i 

denna analys kategoriseras som förvaltningsrelaterade. I flerårsöversikten från år 2013 är 

dessa administrationskostnader, driftkostnader, driftöverskott, hyresintäkter och 

underhållskostnader. Med tanke på att dessa nyckeltal uttrycks i kronor per kvadratmeter kan 

det vara tillräckligt att enbart framhäva lokalarean. På så vis får läsaren av årsredovisningen 

ändå möjlighet att på egen hand jämföra valfri siffra i relation till arean, samtidigt som 

Specialfastigheter inte behöver lägga resurser på att beräkna dessa. Dessa nyckeltal anses 

tillhöra användningsområdet extern rapportering och därför inte vara till nytta för företaget i 

sig, eftersom syftet enbart anses vara att presentera information. Men för personer som inte är 

verksamma inom fastighetsbranschen kan det vara svårt att förstå den bakomliggande tanken 
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med att framhäva denna form av nyckeltal. Detta grundar sig i att informationen på sätt och 

vis redan finns tillgänglig i resultaträkningen. Nyttan anses på grund av detta inte väga mer än 

de kostnader som krävs för att upprätta nyckeltalen. Om Specialfastigheter ändå vill framhäva 

något förvaltningsnyckeltal i flerårsöversikten kan nyckeltalet som visar driftöverskottet vara 

lämpligt. Denna kan anses vara bättre än hyresintäkterna och driftkostnaderna, som den består 

av, eftersom överskottet jämnar ut skillnaderna som finns mellan dessa hos olika företag. 

Därmed borde driftöverskottet ligga på samma nivå oavsett verksamhet och kan därför 

representera företaget bättre. Ett annat nyckeltal som framhävs i flerårsöversikten och går 

under samma användningsområde är uthyrningsgraden. Denna bör Specialfastigheter behålla 

men korrigera vad gäller benämning för att det ska framgå att den syftar på arean. Ett 

nyckeltal att lägga till i flerårsöversikten är en ekonomisk vinkel av uthyrningsgraden. Det här 

skulle kunna tala emot det faktum att de har många nyckeltal, men detta nyckeltal kan 

emellertid vara fördelaktigt att framhäva. Detta eftersom talet kan ge en indikation på 

storleken av de förlorade intäkterna, vilket skulle kunna vara värdefull information för 

företaget. Den ekonomiska vinkeln av uthyrningsgraden kan vara bra som komplement till 

uthyrningsgraden som syftar till arean eftersom utrymmen kan generera olika intäkter. 

 

Genom att ha färre nyckeltal kan Specialfastigheter istället välja att fokusera mer på dessa och 

göra dem mer kontrollerbara, till exempel genom att inkludera nyckeltalens beräkningar i 

årsredovisningen. Detta eftersom beräkningarna kan anses vara nödvändiga för att förstå 

nyckeltalet och dess utfall. På så sätt skulle Specialfastigheters tolkning av nyckeltalet 

framhävas bättre, vilket skulle underlätta för den externa läsaren och samtidigt bidra till att 

trovärdigheten av talet ökar. Detta eftersom nyckeltal kan tolkas och beräknas på olika sätt. 

Av den anledningen bör samtliga nyckeltal som presenteras i årsredovisningen även vara med 

i företagets definitionslista. 
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6 Slutsatser 
En slutsats som går att dra är att det råder vissa olikheter när det gäller vilka nyckeltal som 

används, men dessa skillnader är dock inte markanta. Det har endast varit ett nyckeltal som 

Specialfastigheter varit ensamma om att tillämpa, vilket är deras egenkonstruerade justerad 

avkastning på eget kapital. Av de nyckeltal som inte framhävs av företaget är det endast två 

som är av betydelse, närmare bestämt belåningsgraden och en ekonomisk vinkel av 

uthyrningsgraden. Det har dock visat sig att majoriteten av de studerade nyckeltalen används 

av de flesta fastighetsbolagen. Det har även visat sig att Specialfastigheters beräkningar 

generellt sett följer de andra företagens uppställningar. Skillnaden handlar främst om vad som 

inkluderas i nyckeltalens olika beståndsdelar. Dessa skillnader är betydelsefulla för utfallen 

och orsakar i de flesta fall att nyckeltalen inte är lämpliga vid jämförelser. 

 

Den mest omfattande förbättringen som Specialfastigheter kan göra är att reducera antalet 

nyckeltal. Genom att välja rätt nyckeltal kan denna reduktion göras utan att information går 

förlorad. Ett annat förbättringsförslag är att införa kompletta beräkningar och utökade 

definitioner för att på så sätt öka förståelsen och trovärdigheten för talen. Det finns även vissa 

mindre justeringar som kan göras vad gäller beräkningarna för att bättre stämma överens med 

andra fastighetsbolag. 
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Förslag till vidare forskning 
Det här arbetet har inte inriktat sig på företagens siffror, utan mer på uppställningar av 

nyckeltal. Arbetet har främst haft fokus på nyckeltal som framhävts i årsredovisningarnas 

flerårsöversikt, vilket innebär att det finns fler nyckeltal att inkludera. Därmed finns det mer 

information att hämta inom detta område. Därför kan det här arbetet ses som en grund till en 

vidare analys där fler företag, fler nyckeltal och även siffror inkluderas. En annan synvinkel 

som kan vara intressant att studera är nyckeltalens koppling till Specialfastigheters mål. 
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