
FASTIGHETS- 
EKONOMI

VÄLKOMMEN PÅ VÅRA 
UTBILDNINGSDAGAR

Göteborg
8-9 dec

Online
8-9 dec

SLIPA ER  
ANALYSFÖRMÅGA  

TILLSAMMANS!

KOM 5 
BETALA FÖR 4!

Stockholm
15-16 dec

Två heldagar som hjälper dig att  
optimera dina affärer och få koll  
på de viktigaste nyckeltalen

KURSEN PASSAR DIG SOM:
✓ FÖRVALTARE 
✓ FÖRVALTNINGSASSISTENT 
✓ CONTROLLER 
✓ PROJEKTLEDARE 
✓ TEKNIKER
✓ ÄGARE



Fastighetsekonomi är inte som annan ekonomi.  

När “vanlig” ekonomi oftast handlar om att analysera 

det som hänt och budgetera för det som ska hända så 

handlar fastighetsekonomi till stor del om att kalkylera 

investeringar – och att räkna på investeringar i  

fastigheter är lite speciellt.  

För här kommer det också in ett lönsamhetskrav i  

kalkylen och då får du en helt annan typ av beräkningar.

På den här kursen lär du dig att göra de här kalkylerna 

och hur saker och ting hänger ihop; Hur lönsamheten 

får påverkan på resultaträkning och balansräkning. 

Kursen är också väldigt hands-on och du kommer att få 

med dig Excelfiler som du själv kan fortsätta att arbeta i 

på hemmaplan.

FÖRVALTA VÄRDET PÅ DINA  
FASTIGHETER PÅ BÄSTA SÄTT

• Fastighetsekonomiska nyckeltal och sambanden mellan 

dessa; driftsnetto, betalningsnetto, avkastning och resultat

• Hur du beräknar en fastighets lönsamhet i nuläge och i 

framtid med hänsyn till förändringar som ombyggnation och 

ränteförändringar

• Så beräknar du fastighetens värde

• Så gör du en investeringskalkyl

DU FÅR LÄRA DIG

Michael Murphy

Michael är civilekonom och jobbat med fastigheter/

lokaler de senaste 25 åren, både som hyresgäst 

och som fastighetsägare. Rollerna har varit många 

och varierande; controller, ekonomichef, förvaltare, 

projektchef etc. 

Innan Michael blev egenföretagare arbetade han 

som fastighetschef för ett svenskt bestånd med en 

väldigt diversifierad portfölj spridd över hela landet. 

Som egenföretagare arbetar Michael främst med 

olika uppdrag inom fastighetsbranschen med  

inriktning på ekonomisk förvaltning samt utbildning 

inom fastighetsekonomi.

Kom med rätt förkunskaper

Du behöver inte vara ekonom, men du bör  

kunna lite ekonomi. Har du till exempel  

budgetansvar kan du förmodligen tillräckligt!

Är du osäker? Hör av dig!

KOM 5 BETALA  
FÖR 4!



PROGRAM

HÅLLTIDER 
FÖR DAGARNA

08:30
09:00
10:20
12:00
14:20
16:00

Registrering, kaffe/te & smörgås

Kursen startar

Kaffe/te

Lunch

Eftermiddagsfika

Avslutning

DAG 1
Löpande fastighetsekonomi 
• Driftsnetto och betalningsnetto

• Avkastning och resultat 

• Hur du beräknar exempelvis driftsnetto och olika typer av 

direktavkastningar  

Nyckeltal i fastighetsverksamheten 
• Hur hänger nyckeltalen ihop? 

• Drift och underhållskostnad per kvm 

• Ekonomisk vakansgrad 

• Avkastning på totalt kapital 

• Intjäningskapacitet och enkla optimeringsåtgärder 

 

Marknadsvärde och värdering
• Så påverkar ränta, risk och inflation

• Avkastningskrav och kalkylränta 

• Kassaflödesanalys 

Fastighetens lönsamhet
• Lönsamhetsberäkningar och investeringskalkyler

• Hyrestillägg och vad du behöver tänka på

• Praktiska övningar

DAG 2 
Summering av dag 1

Beslutsunderlag – med hänsyn till hur ekonomin  
ser ut
• Effektiviserings- och optimeringsstrategier

• Effekten av olika åtgärder

• Kassaflödet och betalningsanalys på 10 år 

Mera beslutsunderlag
• Investeringar – koppling till fastighetsvärden

• Effektiv fastighetsvärdering vid köp och sälj

• Praktiska övningar 

Beräkningar på egen eller fiktiv fastighet 
Ta chansen och räkna på dina egna fastigheter! Eller använd 

dig av kursledarens exempelfastighet. Kunskapen får du 

med dig oavsett! 

• Beräkna på värde och potential av nuvarande  

fastighetsbestånd 

• Gör en enkel fastighetsvärdering med hjälp av  

kassaflödesanalys

• Diskutera idéer med övriga kursdeltagare  

Mera beräkningar
• Vilken påverkan kommer åtgärder och förbättringar att  

ha på fastighetens lönsamhet?

• Risker och möjligheter med åtgärderna

• Diskussion och samtal med övriga kursdeltagare och 

kursledare

Hör gärna av dig till mig 
om du har några frågor! 
Varje dag har jag kontakt med våra  

deltagare och föreläsare. Har du några 

frågor om kursen, tveka inte att ta  

kontakt med mig!

John Andersson
john.andersson@kunskapsgruppen.se

031 - 22 24 51  /  0765-424 390

Ta gärna med egen dator!

Vi kommer att göra beräkningar gemensamt på en fiktiv fastighet, 
men du kommer också att få chansen att räkna på egna projekt  
om du så önskar. Beräkningarna kommer att göras i Excel, så  
givetvis kan det vara en god idé att ta med dig ditt arbete tillbaka 
till din arbetsplats och få användning för detta omedelbart efter 
avslutad kurs! 

BOKA DIN PLATS!
KUNSKAPSGRUPPEN.SE
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kunskapsgruppen.se 031-22 24 50 info@kunskapsgruppen.se

TRE ENKLA SÄTT 
ATT ANMÄLA SIG

FASTIGHETSEKONOMI
 

Online

8-9 december

Stockholm 

15-16 december

Göteborg 

8-9 december 

Pris: 10 990 kr (exkl. moms) /person

Frukostfralla, lunch, eftermiddagsfika, 

diplom och dokumentation ingår 

Kontakt: Kontakta oss på 

info@kunskapsgruppen.se eller ring 

kundservice på 031-22 24 50 

Lokal: Vägbeskrivning och information 

om våra kurslokaler hittar du på vår 

hemsida kunskapsgruppen.se

TACK FÖR EN MYCKET BRA OCH  
INTRESSANT KURS!

ÄVEN SOM  
DIGITAL KURS!

COVID-19
Läs mer om hur du som 

deltagare kan känna dig trygg i att boka  

kurs med Kunskapsgruppen.

Läs av den här QR-koden eller gå in på 

www.kunskapsgruppen.se/covid-19


