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Sammanfattning  
 
Författare: Marcus Anckar och Marcus Lundström 

 
Handledare: Per-Ola Ulvenblad 

 
Titel: Investeringsbeslut i fastighetsutveckling – En studie om vilka faktorer som styr bygg- 
och fastighetsbolagens investeringsbeslut gällande deras fastighetsutveckling. 
 

Bakgrund och problem: Bostadssituationen i Sverige är en komplex fråga. De senaste åren 
har byggnationen varit stor, samtidigt är bostadsbristen hög och många har inte råd med de 
bostäder som har byggts. De senaste åren har varit goda år för bygg- och fastighetsbolag då de 
har kunnat utveckla dyrare projekt som de med enkelhet kunnat sälja. I takt med att 
konjunkturen förändras blir det dock allt fler människor som får svårt att finansiera de dyrare 
bostädernas tillbakagång på bostadsmarknaden.   

 
Problemformulering: Vilka faktorer styr bygg- och fastighetsbolagens investeringsbeslut 
gällande deras fastighetsutveckling? 
 

Syfte: Det primära syftet med uppsatsen är att identifiera och beskriva hur privatägda bygg- 
och fastighetsbolag hanterar investeringsbeslut, samt de faktorer, val och prioriteringar som 
ligger till grund för investeringsbeslutet.    
Studien avser att analysera empiri med teori för att ge en bredare förståelse i hur bygg- och 
fastighetsbolagen tar sina investeringsbeslut och därigenom ge en beskrivning av deras 
vägval. 
 
Avgränsning: Studien innefattar ej verksamheter utanför Sverige. Studien innefattar heller ej 
inslag från andra områden, såsom förmedling och förvaltning, än fastighetsutveckling. 
 

Metod: Vi har genomfört en kvalitativ studie för att få djupare kunskap och förståelse kring 
området. Intervjuerna genomfördes på sex av Sveriges största bygg- och fastighetsbolag. 

 
Slutsats: Vi har kommit fram till flertal orsaker som ligger bakom byggbolagens 
investeringsbeslut och den inverkan de har på bostadssituationen. Konjunkturcyklerna har 
gjort det lönsamt för bygg- och fastighetsbolag att bygga nya bostäder vilket lett till höjda 
bostadspriser. Kommunerna har fått ökad inverkan i utvecklingsprocessen och har lett till 
svårigheter för byggbolagen att utveckla kostnadseffektivt. Övervikten att utveckla 
nyproduktioner istället för befintliga fastigheter var har varit mer lukrativt. Privata bygg- och 
fastighetsbolag är i första hand intresserad av att generera så stor vinst som möjligt, varför 
prioritering har varit på bostadsrätter. Sverige befolkning har ökat och kommer fortsätta göra 
så, och i samband med det kommer det vara större efterfrågan på rätt typ av boende. 

	



	

Abstract  
 
Authors: Marcus Anckar och Marcus Lundström 

 
Supervisor: Per-Ola Ulvenblad 

 
Title: Investment decisions in real estate development - a study about which factors that 
control investment decisions for construction and real estate companies. 
 

Problem description: The Swedish housing situation is a complex matter. For the last couple 
of years the construction rate has been high, but the housing shortage continues to be a 
problem. A lot of people can’t afford the homes that  are built. The market has been in favor 
for real estate developers for a few years now. They’ve been able to develop expensive 
projects which they’ve easily been able to sell. As the economy changes more and more 
people will face difficulties in financing the expensive homes on the housing market.     

 
Research question: Which factors control investment decisions for construction and real 
estate companies regarding their real estate development? 
 

Purpose: The primary purpose of the study is to identify and describe how privately-owned 
real estate and construction companies manage investment decision, and the factors, choices 
and priorities in which the investment decision is based on. 
The study aims to analyse empirical data with existing theories to widen the understanding of 
how construction and real estate companies make their investment decisions and their choice 
of path in their real estate development. 
 
Limitation: The study does not incorporate businesses outside of Sweden, nor does it 
incorporate any other fields within real estate, such as management or agencies, than real 
estate development. 

 
Methodology: The study is qualitative to gain deeper knowledge and information in the area, 
and interviews were conducted with six of the largest construction and real estate companies 
in Sweden. 

 
Conclusion: There are several factors behind the investment decision made by real estate 
developers, and the impact they have on the housing market. Economic cycles have made it 
profitable for real estate developers to invest in new developments, which has led to increased 
housing prices. The local councils have had an increased impact in the development process, 
resulting in difficulties keeping the costs down. There has also been an overbalance in 
developing new projects instead of existing real estates, because the market for new projects 
is more lucrative. Private real estate companies are primarily interested in generating as much 
profit as possible, leading to them investing mostly in condominium apartments. 	
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1. Inledning  
I	detta	kapitel	presenteras	bakgrunden	till	problemet	och	det	forskningsgap	som	avses	fyllas.	
Problembakgrunden	innehåller	resonemang	om	bostadssituationen	i	Sverige,	
fastighetsutvecklingsprocessen	och	investeringsbeslut.	Problemdiskussionen	redogör	för	
tidigare	forskning	som	gjorts.			

 

1.1 Problembakgrund 
Sverige befinner sig just nu i en mycket stor förändringsprocess som kommer att ställa stora 
krav på landets fastighetsbestånd, i och med en snabbt växande befolkning (SCB, 2018). 
Privatpersoner och bolag är i behov av fastigheter och det krävs att någon tar på sig ansvaret 
och ser till att de finns till förfogande. Vare sig det gäller utveckling av befintliga fastigheter 
eller nya projekt är det stora, tidskrävande och kostsamma arbeten att genomföra. Det är 
därför av yttersta vikt att dessa projekt genomförs så tidseffektivt och kostnadseffektivt som 
det är möjligt, utan att kvaliteten på arbetet påverkas negativt. Det råder idag bostadsbrist i 
Sverige trots att byggnationen har varit intensiv de senaste åren. Varför är situationen sådan? 
Hur har de privata fastighetsutvecklarna resonerat gällande sina investeringsbeslut varför har 
det som efterfrågas mest hamnat i skymundan?  
 

Bostadsmarknaden i Sverige är, likt andra marknader, cyklisk. Bostadspriserna tenderar att 
svänga då de påverkas av inflation, utbud och efterfrågan. Detta kan tolkas som att de höga 
bostadspriserna i Sverige just nu inte är något extraordinärt, utan endast en konsekvens av en 
cyklisk bana (Bergendahl, Löfmark Hjeds & Lind, 2015). Prisbilden varierar dock stort i de 
olika delarna av landet, och dessutom ökar prisskillnaden (Bergendahl, Löfmark Hjeds & 
Lind, 2015), samtidigt som bostadspriserna i allmänhet ökar (Riksbanken 2011). De höga 
bostadspriserna har dessutom bidragit till en ökad skuldsättning hos befolkningen, och lån för 
boende utgör cirka 80 procent av skulderna som hushållen besitter (Riksbanken, 2011). Den 
svenska befolkningens skuldsättning ökar över tid sett till disponibla inkomster och landets 
BNP. Denna ökade skuldsättning gör befolkningen mer exponerad mot makroekonomiska 
förändringar och många hushåll riskerar att hamna i finansiella svårigheter när räntorna stiger 
eller om inflationen ökar (Bergendahl, Löfmark Hjeds & Lind, 2015).  

 
Fastighetsutveckling för bolag är en lång och komplex process som börjar med en vision. 
Denna vision framställs i en idé som tillsammans med färdigheter, vilja och resurser kan 
förverkligas (Collierer, Collier, Don 2007). Enligt Graaskamp (1992) berör 
fastighetsutveckling tre aktörer: konsumenter, producenter och grupp för offentlig 
infrastruktur. De skriver att fastighetsutveckling är en komplex process som kräver ett 
samarbete mellan de tre olika aktörerna och det måste finnas i åtanke olika påverkande 
faktorer som kan uppstå, samt att hitta en balansgång mellan vem som betalar och vem som 
drar fördelar. Bulloch & Sullivan (2010) åsyftar på att i grund och botten är 
fastighetsutvecklingsprocessen till för att skapa värde genom att göra påtagliga förbättringar 
till en fastighet. Processen sträcker sig från att granska obebyggd mark för uppförande av 
byggnad till att renovera redan befintliga fastigheter. I processen för fastighetsutveckling 
ingår flertalet olika aktörer, såsom arkitekt, ingenjör, planerare, jurister, banker etc. För att 
projektet ska bli så effektivt som möjligt och inte resultera i ett kostsamt och mindre fulländat 
resultat koordinerar aktörerna och delar med sig av information (Bulloch & Sullivan, 2010). 



	

	 2	

 

För att fastighetsutvecklingen och dess process ska komma till stånd krävs det investering av 
kapital från bygg- och fastighetsbolag och/eller intressenter, möjligheten för bolagen finns 
också att få projektet finansierat genom byggkreditiv från bankerna. Byggkreditivet används 
som finansieringslösning under större ombyggnation eller under tiden som ny fastighet byggs 
(Nordea, u.å). Bankerna betalar alla kostnaderna som rör projektet under tiden som det pågår 
mot avgift och ränta. Intressenterna definieras av Cini, Kürşat, & Atilla (2018) i 
intressentmodellen och består av aktieägare, arbetare och anställda, kunder och samhället. 
Gällande kapitalinvestering från intressenternas sida är det, enligt Brueggeman & Fischer 
(2017), i detta fall mer applicerbart på intressenterna som tillhör gruppen aktieägare. Det finns 
fyra stora anledningar till att investerare motiveras att investera sitt kapital i fastigheter, enligt 
Brueggeman & Fischer (2017). Den första är att investeraren bedömer att 
marknadsefterfrågan på fastigheter är tillräckligt stor för att generera nettovinst efter att hyror 
är betalda och driftkostnader är borträknade. Denna inkomst utgör en del av investerarens 
avkastning. Anledning nummer två är att investeraren räknar med att sälja fastigheten efter en 
tids ägandeskap. Förhoppningen är att priserna stiger under den tid som investeraren har 
fastigheten i sin ägo, och således bidrar en prisökning till investerarens avkastning. Den tredje 
anledningen är att investeraren vill ha diversifiering i sin portfölj. Många investerare vill 
sprida ut sina investeringar på exempelvis fastigheter, obligationer och fonder. Den fjärde och 
sista anledningen är de skatteförmåner som kan nås. Tack vare en historiskt sett gynnsam 
skattemässig hantering av fastigheter har fastighetsinvesterare betalat lite eller ingen skatt på 
avkastning från fastighetsinvesteringar. Även om de skattemässiga fördelarna har blivit färre 
med åren, så finns det fortfarande fördelar att nå. Det är därför viktigt för investerare att ha 
god kännedom om de lagar och regler och hur de påverkar investeringen i fastigheter 
(Brueggeman & Fischer, 2017). 

 

1.2 Problemdiskussion 
Tidigare forskning från Graaskamp (1992) inom området har undersökt de fundamentala 
delarna i fastighetsutveckling, plats (i form av geografisk plats för projektet) och tid 
(exempelvis lägenheter per månad, kvadratmeter per år etc.) Tidigare forskning, som 
undersökts i Graaskamp (1992), säger också att fastighetsutveckling är en komplex och 
kollektiv process som påverkas av olika grupper och processer, såsom politiska och sociala. 
Forskning har även gjorts kring osäkerheten i fastighetsutveckling, det ställs krav på att 
utvecklaren ska besitta kunskap om framtiden gällande marknadstillgänglighet och säljbarhet 
av fastigheten som utvecklats, samt framtida kostnader för projektet (Atherton, French & 
Gabrielli, 2008). Även osäkerheten inom investeringbeslut har undersökts, där det konstateras 
att osäkerhet och överkänslighet på marknaden är ett problem som leder till fördröjning av 
investeringsbeslut (Bulan, Mayer & Somerville, 2009). Tidigare forskning visar även på att 
bostadssituationen är ett problem, det byggs mycket och befolkning ökar men att 
människornas krav matchar inte det som fastighetsutvecklarna bygger, och att problemet 
blivit mer påtagligt än tidigare (Kalbro & Lind, 2017). 

 
Tidigare forskning är bristfällig i gällande undersökningar för fastighetsutvecklingens process 
i allmänhet. Det är mer vanligt förekommande att bolag gör egna eller beställer specifika 
undersökningar för att analysera och förbättra just deras process (Atherton, French & 
Gabrielli, 2008). Det finns heller inte tydlig och riktad tidigare forskning på hur bygg- och 
fastighetsbolag försöker utveckla i förhållande till bostadsmarknadens efterfrågan (Yusong, 
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2016). För att fylla detta forskningsgap ska vi i denna uppsats undersöka hur bygg- och 
fastighetsbolag resonerar kring val av fastighetsutvecklingsprojekt och vilka bakomliggande 
faktorer som finns.  

 

1.3 Problemformulering 
Vilka faktorer styr bygg- och fastighetsbolagens investeringsbeslut gällande deras 
fastighetsutveckling? 

 

1.4 Syfte 
Det primära syftet med uppsatsen är att identifiera och beskriva hur privatägda bygg- och 
fastighetsbolag hanterar investeringsbeslut, samt de faktorer val och prioriteringar som ligger 
till grund för investeringsbeslutet.    
Studien avser att analysera empiri med teori för att ge en bredare förståelse i hur bygg- och 
fastighetsbolag tar sina investeringsbeslut och därigenom ge en beskrivning av deras vägval. 

 

1.5 Centrala begrepp 
Fastighetsutveckling - är processen från en idé till en färdig byggnad. I processen ingår 
analyser och detaljplanearbeten, investeringsplaner, projektering, produktion och 
marknadsföring.  
 

Bygg- och fastighetsbolag - i studien syftar bygg- och fastighetsbolag på bolagen som sysslar 
med fastighetsutveckling i den bemärkelsen vi beskrivit. Bygg- och fastighetsbilagen kan 
syssla med både utveckling av nyproduktion och befintliga fastigheter. 
 

Planprocess - är den process som avser kontrollera om ett förslag till markanvändning är 
lämpligt. Planprocessen regleras av Plan- och  Bygglagen.  

 
Investeringsbeslut - besluten som ligger till grund för val av projekt som bygg- och 
fastighetsbolagen genomför. 

 
1.6 Avgränsningar 
Studien innefattar ej verksamheter utanför Sverige. Studien innefattar heller ej inslag från 
andra områden, såsom förmedling och förvaltning, än fastighetsutveckling. 
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2. Teoretisk referensram 
 
I detta kapitel presenteras de ekonomiska teorier, finansieringsalternativ och 
fastighetsutvecklingsprocesser som ligger till grund för hela uppsatsen. Referensramen 
kommer att användas i syfte att binda samman och förklara den insamlade empirin.   
 

 
 

2.1 Fastighetsutveckling  
Fastighetsutveckling beskrivs av Gehner (2008) som  utvecklingen av en idé om ledig och 
obebyggd och/eller befintligt bebyggd yta med ändamålet för att uppföra ny byggnation eller 
förbättra nuvarande. Squires & Heurkens (2016) beskriver fastighetsutveckling som ett 
samspel mellan olika aktörer. Projekten kan, enligt Gehner (2008), exempelvis vara 
utveckling av nya eller befintliga hus och byggnader, utveckling av industriområden eller 
utveckling av en stadskärna. Enligt Gehner (2008) kan fastighetsutvecklingsprojekten varierar 
i tid, vissa är enklare och går fort att genomföra medan andra kan vara mer komplexa och 
därmed mer tidskrävande. Eftersom fastighetsutvecklingsprojekten kan vara så pass 
varierande, samt som vi går in på nedan i referensramen så finns det olika riktningar att gå, 
måste bygg- och fastighetsbolagen ha god kännedom om processen och dess komplexitet för 
att kunna fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Enligt Raslanas, et al,. (2012) finns två olika 
riktningar för bolag att gå inom fastighetsutveckling. Antingen att utveckla befintliga 
strukturer eller att bygga nya fastigheter från grunden. Dessa två grenar anses båda vara 
fastighetsutveckling och det finns stora likheter mellan de båda processerna. 
Fastighetsutveckling omfattas av en rad olika processer som börjar med en konceptuell idé 
och avslutas med en färdig produkt, där objektet antingen säljs vidare eller används för ett 
specifikt ändamål. Själva utvecklingsprocessen av fastigheter består enligt Graaskamp (1992) 
av en rad aktiviteter, såsom byggteknik, finansiering, marknadsföring samt administration, 
som alla är beroende av varandra. Inom dessa beståndsdelar menar Healey (1992) att det finns 
en rad olika områden som bygg- och fastighetsbolagen kan fokusera sin verksamhet på. Några 
av dessa områden är fastighetsstrukturen, organisera utformningen, organisering av 
infrastrukturen samt skötsel av slutprodukten. 

 
Squires & Heurkens (2016) beskriver fastighetsutveckling i sig som en komplex process som 
präglas av osäkerhet och flera olika aktiviteter och aktörer samspelar för att processen ska 
genomföras på föredraget sätt. Det finns även diverse lagar och regler att förhålla sig till 
gällande fastighetsutveckling. Utvecklaren som fått uppdraget från den efterfrågande parten 
lokaliserar obebyggd mark att uppföra ny byggnad på, alternativt hitta befintlig bebyggd mark 
eller byggnad som behöver utvecklas ytterligare. Området som ska utvecklas köps med hjälp 
av kapital som anskaffats från investerare. Beroende på vilken typ av fastighetsutveckling 
som bedrivs finns det olika intressenter och behov att ta hänsyn till. Exempelvis är det större 
sannolikhet att fastighetsbolag som jobbar mer för välgörenhetsändamål tar större hänsyn till 
samhällsansvar än vad mindre lokala fastighetsbolag som endast sysslar med byggande av hus 
gör.  
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Nästa steg för fastighetsbolaget är att anlita en entreprenör som ska uppföra, eller utveckla, 
byggnaden på området, alternativt uppför fastigheten själva om de har en byggavdelning. 
Fastighetsbolaget behöver även anlita designers, arkitekter och ingenjörer (Squires & 
Heurkens, 2016). Tillstånd och planer uppförs och behöver godkänns av rätt instanser. Innan 
tillstånden godkänts kan inget byggande ske. Utöver detta sker även marknadsföring av 
projektet för att få till försäljning av fastigheten. Enligt Gehner (2008) är alla 
fastighetsutvecklingsprojekt av unik karaktär beroende på dess läge, och påverkas av 
omgivningen, områdets skick och de sociala sammanhangen runt omkring. Värdet på 
fastigheten sätts efter en mix av fastigheten och dess läge, hur väl utnyttjad platsen är och 
dess tillgänglighet. 
 

 
Källa: Keogh & D’Arcy (1999) -  Bilden illustrerar fastighetsutvecklingsprocessen beskriven av Squires & 
Heurkens (2016). 

 
Att förutse hur projektet kommer gå är svårt för bygg- och fastighetsbolag då projekten ofta 
pågår under långa perioder. Den långa tidsperioden och fastighetsmarknadens benägenhet att 
vara cyklisk gör det svårt att förutse kostnader och intäkter för ett projekt, samt hur utfallet 
påverkar på nationell nivå i form av påverkan på finansiell, fysisk och samhällsnivå (Squires 
& Heurkens, 2016). Gehner (2008) undersöker marknadsefterfrågan och menar på att 
investeringar görs innan själva byggandet, men under projektets gång är det hög sannolikhet 
att marknaden har förändrats från hur den såg ut när projektet började, vilket kan leda till att 
efterfrågan som projektet skulle möta har minskat. Eftersom en fastighet ska bestå under en 
väldigt lång tidsperiod krävs ett långsiktigt tänkande från bygg- och fastighetsbolagen. Inte 
bara är det marknadens krav direkt efter att fastigheten är uppbyggd för att sälja till 
investerare som behöver mötas, utan bolagen behöver även tänka på vad som kommer 
efterfrågas i framtiden för att kunna möta de behoven. Oftast har en fastighet flera ägare under 
en livstid, och dessa ägare efterfrågar olika saker i en fastighet, varför utvecklaren krävs att 
tänka både kortsiktigt och långsiktigt. 
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Fernström (1998) beskriver att huvudmålet med fastighetsutveckling är att maximera 
fastighetens värde. För att kunna uppnå detta mål är det intressant att ta reda på om det finns 
möjlighet att höja fastighetens marknadsvärde samt avkastningsvärde. Vidare menar 
Fernström (1998) att den mest elementära delen i fastighetsutveckling är att skapa värde som 
överstiger kostnaden för produktionen, att nyttomaximera produktionen i syfte att målen skall 
nås. Fastigheter ses ofta som konsumentvaror vilket innebär att kundens bild av fastigheten i 
hög grad påverkar dess värde, som i sin tur innebär att dessa faktorer ofta är svåra att mäta. 
 

Cademan (2008) drar paralleller mellan fastighetsutveckling och produktutveckling. Genom 
att utveckla fastigheters design eller användningsområden går det att bättre möta efterfrågan 
och kravställningar från marknaden. Denna typen av utveckling kan ge fastigheter ett ökat 
marknadsvärde. 
 

2.1.1 Utveckling av nyproduktion 
Byggandet av nya bostäder i Sverige har successivt ökat sedan 2010. Enligt mätningar från 
Statistiska Centralbyrån (SCB) ökar byggandet av bostadsrätter och hyresrätter på en 
likvärdig nivå. Antalet påbörjade lägenheter har ökade kraftigt mellan 2009 och 2017, 
förutom en liten nedgång under 2012 (SCB, 2019). Prognosen för 2019 säger dock att 
byggnationen av nyproduktioner kommer att minska. Detta då försäljningen av 
nyproducerade bostäder har minskat med nästan 50 procent. Hesserud Persson (2018) skriver 
att enligt en rapport från byggbolaget Veidekke så minskade nyproduktionsförsäljningen med 
27 procent under sista kvartalet år 2017, i jämförelse med samma period året innan. 
Minskningen fortsatte under 2018, enligt Veidekke. Försäljningsminskningen märks tydligast 
i Stockholm och Uppsala men är påtaglig även i Göteborg och Malmö. Byggandet av 
nyproduktioner nådde sin topp år 2017, men mellan 2017 och 2019 spås en reduktion av nya 
lägenheter i flerbostadshus med cirka 30 procent, enligt branschorganisationen 
Byggindustrierna. Detta till trots så är behovet av nya bostäder fortsatt stort, enligt både 
branschen, myndigheter samt hushåll. Nya, strängare amorteringsregler samt sämre 
möjligheter för bygg- och fastighetsbolag till skattemässiga ränteavdrag gör det mer riskabelt 
att bygga nyproduktioner (Hesserud Persson, 2018). 
 
2.1.2 Utveckling av befintliga fastigheter  
Enligt Plan- och Bygglagen (2010:900, 1 kap 4 §) innebär ombyggnad att byggnaden 
genomgår någon typ av ändring. För att det ska räknas som en ombyggnad ska antingen hela 
byggnaden eller en väsentlig och avgränsbar del av byggnaden förnyas. Plan- och bygglagen 
förklarar väsentlig och avgränsbar del som en funktionell enhet av en byggnads volym, 
exempelvis trapphus eller lägenheter på ett våningsplan. Storleken på byggnaden har även 
betydelse, och beroende på vilken storlek byggnaden har kan flera funktionella enheter vara 
tvungna att innefattas av ombyggnaden för att den ska få genomföras. Beroende på vilka delar 
som ska byggas om ställs det olika krav på ombyggnaden, men är det ändring ställs det krav 
på hela byggnaden. Enligt Jordabalken 18 d § får förbättrings- och ändringsarbete ske under 
förutsättningarna att det har godkänts av bostadshyresgästerna som berörs av arbetet eller att 
hyresnämnden lämnat tillåtelse. I detta fall får fastighetsägaren utföra standardhöjande 
åtgärder på fastigheten som inte har en obetydlig inverkan på bostadslägenhets bruksvärde. 
Tillbyggnad är också en typ av ändring, enligt Plan- och Bygglagen (2010:900) definieras 
tillbyggnad som en ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym och 
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det spelar ingen roll i vilken riktning tillbyggnaden sker. Kraven som ställs på tillbyggnad är 
densamma som ställs på ombyggnad eftersom båda är en typ av ändring.  
 

I Sverige har det senaste åren byggts mängder med nyproduktion, men enligt Leif Linde, VD 
på Riksbyggen, är inte nyproduktion alltid rätt väg att gå. I en artikel i 
omvarldsbevakning.byggtjanst.se skriver Leif Linde att bygga på höjden är en förutsättning 
för att skapa fler bostäder i det nuvarande fastighetsbeståndet och att förtätning och 
utveckling av fastighetsbeståndet är vitalt för att lösa bostadsbristen. I Linköping har 
Riksbyggen renoverat och tillbyggt i ett helt kvarter, trevåningshusen tillbyggdes med en 
extra våning vilket tillför 150 nya lägenheter till de existerande 282. Vidare skriver Leif Linde 
att det finns ytterligare möjligheter till att bygga fler bostäder i nuvarande bestånd, ett 
exempel är för bostadsrättsföreningar att göra om sina källarplan till lägenheter. Detta har 
genomförts i Umeå och har hjälpt flera unga att hitta sitt första boende (Linde, 2018). 

 
2.1.3 Produktionskostnader  
För att ta reda på huruvida ett investeringesbeslut kommer att generera lönsamhet eller ej 
måste bygg- och fastighetsbolagen beräkna projektets framtida intäkter i form av hyres- och 
försäljningsintäkter, och jämföra det mot produktionskostnaderna (Miles, Berens & Weiss, 
2000). Med produktionskostnader menas den totala kostnaden för ett byggprojekt efter att alla 
delar i en byggprocess har tagits i beaktning. Den totala produktionskostnaden brukar delas in 
i fyra olika segment. Dessa är byggkostnad (entreprenörens kostnad), byggherrekostnad, 
markkostnad och moms. Byggkostnaden innefattas av byggmästeri, el- och VVS-
installationer, ventilation samt interiörskostnader, såsom målning. Byggherrekostnader består 
bland annat av projektering, byggledning, kontroll, besiktning, bygglov, försäkringar, 
försäljningskostnader samt byggherrens egen administration. Markkostnaden består av 
köpeskilling, markarbeten, tomtutrustning, anslutningsavgift för VA, fastighetsbildning, 
lagfart, detaljplan, geologiska utredningar, kommunala avgifter och eventuella 
rivningskostnader (Sveriges Byggindustrier, 2017). 

 
Sverige är det land i EU som har högst byggkostnader enligt Svensson (2017), och har haft 
det i tio års tid. Trots att Sverige i många år toppat listan över de dyraste 
bostadsproduktionerna, kan ingen ge ett exakt svar på varför svenska byggprojekt är så dyra. 
Det är dock flera faktorer som nämns; bristande konkurrens, svårigheter att syna kostnaderna 
och brist på samordning över landet. I nuläget är det 30 procent dyrare att bygga bostäder i 
Sverige än vad det är i närliggande länder som Finland och Tyskland, och 60 procent dyrare 
än vad det är i Storbritannien. Flera kommuner i landet har kritiserats för att de inte gör mark 
tillgängligt för bygge. När bolaget NCC jämförde tre liknande projekt i Sverige, Finland och 
Tyskland, visade det sig att det i Sverige tog två år innan detaljplanen var färdig, medan det i 
Finland tog ett år och i Tyskland endast fyra månader. Flera av de stora bygg- och 
fastighetsbolagen har å sin sida fått kritik för att de lagrar mark för framtida bruk istället för 
att bygga. Lagring av marken ger bolagen en större handlingsfrihet att kunna bygga när det är 
som mest lönsamt. En omfattande byggnation av bostäder i attraktiva områden kan, enligt 
Svensson (2017), leda till överskott som i sin tur leder till sänkta priser, och därigenom till 
lägre vinst. Byggmaterialet har också varit en omdiskuterad kostnadsfråga. Byggmaterial står 
för nästan hälften av byggkostnaderna, men de tillverkas på marknader med liten eller ingen 
konkurrens. De har tidigare hänt att svenska bygg- och fastighetsbolag köpt byggmaterial vid 
sidan av sina vanliga leverantörer till ett lägre pris, och har då blivit straffade för det när 
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svenska bolagen vägrat göra installationerna om kunden köpt byggmaterial från en annan 
leverantör till billigare pris, samt att ursprungsleverantören från Sverige höjt priset i framtiden 
på grund av tillitsbrist. En annan bidragande orsak till de höga produktionskostnaderna är att 
de stora bygg- och fastighetsbolagen i stor utsträckning bygger bostadsrätter på eget initiativ 
för att det genererar större vinst. Enligt en utredning från Konkurrensverket ökar 
produktionskostnaderna med en femtedel av bygg- och fastighetsbolagen agerar på det sättet. 
Enligt statistik från SCB har kostnaden för att bygga bostäder ökat med 20 000 kronor per 
kvadratmeter de senaste tio åren. Genomsnittspriset i Sverige i dag är 42 000 kronor per 
kvadratmeter. Det kan i dag vara lika dyrt att bo i en nybyggd hyresrätt som i en bostadsrätt 
(Svensson, 2017). 
 

2.2 Investeringsmetoder för fastigheter   
När bygg- och fastighetsbolag ska fatta investeringsbeslut är det ett antal metoder som 
används och tas hjälp av. De vanligaste metoderna inom fastighetsutveckling är 
nuvärdesmetoden, ortsprismetoden, produktionskostnadsmetoden och avkastningsmetoden 
(Fastighetsvärdering, u.å). 
 
2.2.1 Nuvärdesmetoden 
Nuvärdesmetoden är en ständigt inträffande investeringsmetod för att kalkylera lönsamheten 
hos en investering och bidra med underlag för beslutsfattande till om en investering ska 
genomföras. Metoden grundar sig i att investeringens nuvärde beräknas och detta nuvärde 
jämförs sedan med investeringens grundkostnad. Nettoavkastningen som en investering ger 
blir skillnaden mellan inkomster och utgifter. I exempel om fastighet kan inkomsterna vara 
exempelvis hyresintäkter medan utgifter kan bestå av drift och allmän skötsel av fastigheten. 
För att beräkna framtida inkomster och utgifter som genereras av investeringen diskonteras 
framtida betalningsströmmar. Är nuvärdet av högre värde än grundinvesteringen räknas 
investeringen som lönsam (Brealey, Myers, & Allen, 2011). 
 
2.2.2 Ortsprismetoden 
Ortsprismetoden handlar enligt Brunes (2015) om att fastställa marknadsvärdet på en fastighet 
genom att jämföra den aktuella fastigheten med liknande objekt och nyligen genomförda 
transaktioner. Beräkningen av fastighetsvärdet baseras på faktiska försäljningspriser från 
motsvarande fastigheter inom ett specifikt geografiskt område. Grundidén med 
ortsprismetoden är att nyligen genomförda försäljningar av fastigheter med liknande 
egenskaper ska ge en rättvisande bild av den aktuella fastighetens försäljningspris. 
Fastighetsvärdering (u.å) beskriver att de svårigheter som kan uppstå med ortsprismetoden är 
att fastigheter ofta är svåra att jämföra med varandra. Detta är på grund av att en fastighet 
sällan är den andra lik. Diverse skillnader mellan fastigheterna filtreras därför bort vid en 
jämförelse. Detta görs genom att enskilda priser på de objekt som jämförs räknas om till 
gemensamma prispåverkande faktorer. Svårigheter som enligt Brunes (2015) kan uppstå med 
ortsprismetoden kan uppstå är att det inte alltid är enkelt att avgöra vilka fastigheter som kan 
användas som jämförelseobjekt. Det finns tre faktorer att ta hänsyn till i bedömandet av 
jämförelseobjekt. 

1. Bestämma inom vilket tidsspann en transaktion med en fastighet har gjorts för att den 
ska kunna användas som jämförelseobjekt. En transaktion för 15 år sedan är inte 
rättvisande mot dagens prisbild. 
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2. Bestämma inom vilket geografiskt område jämförelseobjektet ska sökas. 
3. Bestämma hur fysiskt lik fastigheten bör vara värderingsobjektet för att kunna 

användas som jämförelseobjekt. 
 
2.2.3 Produktionskostnadsmetoden 
Vid användning av produktionskostnadsmetoden fastställs fastighetens värde genom att 
beräkna vad det hade kostat att återanskaffa fastigheten som ska värderas, vilket beräknas 
genom kostnad för att uppföra fastigheten på nytt multiplicerat med en nedräkningsfaktor. 
Nedräkningsfaktorn bestäms genom att ta hänsyn till värdeminskningen som kommit mellan 
året då anläggningen kunde tas i bruk och andra året före taxeringsåret (Skatteverket, u.å). 
Återanskaffningskostnaden ska, enligt Fastighetsvärdering (u.å), motsvara kostnaden för att 
uppföra en likadan fastighet under andra året före taxeringsåret. Kostnaden bestäms då utifrån 
erfarenheter eller att beräkningar på den faktiska byggnadskostnaden görs. Användningen för 
produktionskostnadsmetoden kommer först till hands när varken nuvärdesmetoden eller 
ortsprismetoden är tillämpliga. 
 

2.2.5 Avkastningsmetoden 
Avkastningsmetoden är en värderingsmetod som använder sig av framtida kassaflöden som 
diskonteras till en värdetidpunkt. Framtida intäkter och kostnader omräknas, med hjälp av en 
satt räntesats, till ett nuvärde och marknadsvärdet bedöms utifrån vilka framtida 
inbetalningsöverskott som värderingsobjektet kommer generera och vilket avkastningskrav 
marknaden har. Med avkastningskrav menas den ränta per år som någon vill ha för att köpa 
och äga fastigheten över en viss tidsperiod (Brunes, 2015). Enligt metoden återskapas 
prisbildningen på fastighetsmarknaden, varför det därför är viktigt att den som värderar har 
god kännedom om marknaden. Ju bättre marknadskännedom, desto säkrare värdering 
(Skatteverket, u.å). 
 

2.3 Intressentmodellen 
Intressentmodellen, också kallat stakeholder-theory, har flera olika definitioner men 
definieras av Freeman (1983) som teorin kring organisationers relationer till diverse 
intressentgrupper. Intressentteorin är omfattande i bolags investeringsbeslut och inom 
fastighetsutveckling är det viktigt att se till intressenterna när det gäller investeringsbeslut, det 
behövs ta i åtanke vilka grupper som projektet ska tillgodose. Teorins betydelse har med tiden 
vuxit vilket har lett till att teorin har gått igenom en stor utveckling. Intressentmodellen säger 
att det finns ett antal intressenter som ett bolag har ansvar gentemot. Intressenter i 
intressentmodellen är en grupp som bolag inte kan existera utan. I intressentmodellen finns 
både interna och externa intressenter. Projektledning (u.å.) beskriver att i gruppen interna 
intressenter ingår exempelvis aktieägare och anställda, medan externa intressenter kan vara 
kunder, leverantörer, banker och samhället. Vidare menar Freeman (1983) att en organisation 
inte endast innefattar själva bolaget utan även bolagets intressenter. Grafström, et al. (2008) 
bryter ned intressentmodellen i än mindre beståndsdelar, och då går det att hävda att aktörer 
som konkurrenter, stater, finansiärer, media, intresseorganisationer, politiska organisationer, 
branschorganisationer och konsulter ska inkluderas bland bolagets intressenter. Utifrån 
intressentmodellens perspektiv blir ett bolags huvuduppgift, enligt Friedman & Miles (2006) 
att tillfredsställa alla de parter som har intressen i organisationen. Cini, Kürşat, & Atilla 
(2018) beskriver vidare vikten för bolagsledare att förstå och ha intressenternas behov i 
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beaktning för att nå uppsatta affärsmål. Stöd från intressenterna till bolagets affärsmål är 
nyckeln till långsiktig framgång. 
 

Caputo (2013) beskriver intressentmodellen som en viktig del i ett fastighetsbolags 
verksamhet. Då fastighetsprojekt ofta är omfattande och har stor påverkan på dess omgivning, 
är det viktigt att intressenterna respekteras. För att vinna intressenternas acceptans finns det 
några faktorer som är av betydelse. Det första steget är att analysera de förhållanden som är 
relevanta på den specifika byggarbetsplatsen och den omkringliggande miljön som påverkar 
fastighetsprojektet. De faktorer som väsentliga för en sådan analys är ekonomiska, 
ekologiska, sociala och kulturella faktorer. Det är också viktigt att miljöpolicies, 
miljöledningssystem, legala bestämmelser och ekonomiska trender beaktas. Utöver de 
nämnda faktorerna tillkommer även viss skepsis från externa intressenter. När bolag 
utvärderar dessa faktorer som används i analysen samt intressenternas skepticism, sätts de upp 
för att utforma mål och prioriteringar som ska samspela med projektets syfte. Genom att gå 
igenom denna process och utvärdera de olika faktorer, frågor och bekymmer som kan uppstå 
utifrån intressenters perspektiv kan fastighetsbolaget identifiera alternativa lösningar att 
implementera på konflikter som kan uppstå i fastighetsutvecklingsprocessen. Att påvisa för 
intressenterna att de är en del av hela processen och fastighetsbolaget har deras intresse i 
åtanke genom hela utvecklingsfasen hjälper till att etablera tillit mellan bolagen och 
intressenterna (Caputo, 2013).  

 
 
2.3.1 Byggnadskreditiv  
Bankerna som långivare är en viktig intressent inom fastighetsutveckling. När det gäller 
finansiering av projekt är det många bygg- och fastighetsbolag som använder sig av 
byggnadskreditiv. Byggnadskreditiv innebär att banken går med på att betala alla kostnader 
som berör projektet så länge byggnationen pågår, mot att bolaget betalar en avgift och ränta 
(Byggahus, 2013). När byggnationen är avslutad gör banken en värdering av det färdigställda 
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projektet samt de kostnader som bolagen haft via kredit, och gör om det till ett lån. Fördelarna 
med ett byggnadskreditiv gentemot ett vanligt lån är att bolaget bara betalar ränta på de 
pengar som har använts istället för hela lånet. Det görs inga amorteringar under byggtiden och 
det går att minska krediten när som helst under byggtiden genom att göra insättningar 
(Nordea, u.å). 

 

2.4 Bostadssituationen i Sverige  
Eftersom bostadsmarknaden är den marknad som bygg- och fastighetsbolag är aktiva inom är 
det viktigt för dem att ha koll på hur situationen på marknaden ser ut för att fatta ett 
välgrundat investeringsbeslut. Gehner (2008) menar att projekten varar under längre tid och 
marknaden hinner ändras under den tidsperioden, vilket gör att det är en osäkerhet som råder 
kring investeringsbeslut. Bolagen behöver ha god marknadskännedom för att kunna grunda 
sitt investeringsbeslut och möta efterfrågan under längre tid. Bostadssituationen är en 
problematisk fråga i Sverige. Enligt statistik från Hyresgästföreningen 2018 rapporterar 243 
av landets 290 kommuner om bostadsbrist. Året innan var antalet kommuner som 
rapporterade om brist 255 stycken så trenden har gått åt rätt håll även om problemen är 
fortsatt uppenbara. I dagsläget bor 93 procent av den svenska befolkningen i kommuner som 
har rapporterat om bostadsbrist. I många av de kommuner som uppger sig ha balans i 
bostadssituationen råder det ändå brist i kommunens centrala delar (Hyresgästföreningen, 
2018). 
 

Bristen på hyresrätter är den största, i första hand tvåor och treor, och det är framför allt 
ungdomar och nyanlända som har svårigheter att komma in på bostadsmarknaden. Det finns 
även studier från Hyresgästföreningen (2018) som visar att äldre personer som vill lämna 
stora villor och flytta till mindre bostäder har svårt att hitta vad de söker. Nästan samtliga av 
de kommuner som svarat på Bostadsmarknadsenkäten anser att det behövs byggas fler 
bostäder de kommande tre åren. Samtidigt tror endast en femtedel av de 243 kommuner med 
bostadsbrist att problemen kommer att vara uppklarade inom tre år. Även om byggandet av 
bostäder har ökat lavinartat de senaste åren så var bristen stor innan byggandet kom igång 
samtidigt som befolkningen ständigt växer. De kommuner som rapporterar om bostadsbrist 
menar att det största hindret för byggandet är ökade produktionspriser. Annat som sätter 
käppar i hjulen för bostadsbyggandet är en brist på detaljplaner i attraktiva områden, samt att 
det är svårt för byggherrar och privatpersoner att få lån (Hyresgästföreningen, 2018). 

 
I en rapport utgiven Centrum för Management i byggsektorn (CMB) författad av Hagson, 
Rösnes och Tvilde (2017) vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg, ställer sig forskarna 
frågande till orsakerna bakom bostadsbristen i Sverige. Rapporten säger att Sverige är det 
land som har lägst bostadsbyggande per tusen invånare inom EU, och att bostadsbyggandet 
inte mött efterfrågan sedan 1990-talet. Sveriges bostadsmodell består av två olika delar som 
har svårt att samexistera. Den ena delen är en metod som introducerades efter andra 
världskrigets slut, och som innebär att staten finansierar hyresbostäder. Bostäderna 
producerades av allmännyttiga bygg- och fastighetsbolag på mark som gavs ut av kommunen. 
Dessutom infördes en byggnadslagstiftning som gav kommunen planmonopol. Kommunen 
bestämde alltså helt och hållet var, när och hur byggnationerna skulle gå till (Hagson, et al., 
2017). Den andra delen i den svenska bostadsmodellen kom till i samband med fastighets- 
och finanskrisen på 1990-talet. Det statliga subventionssystemet togs bort då det satte käppar i 
hjulet för statens finanser. Utöver detta avreglerades även kapitalmarknaden samt att en 



	

	 12	

skattereform trädde i kraft. Skattereformen innebar att fastighetsskatten och 
förmögenhetsskatten utgick och ersattes med vinstskatt på försäljning av bostäder. Syftet med 
dessa reformer var att marknaden skulle sköta bostadspolitiken (Hagson, et al., 2017).  

 
Rapporten menar på att kombinationen av de två nämnda delarna inte fungerar. Rapporten har 
gjort jämförelser med Sveriges grannländer och kommit fram till att i exempelvis Norge och 
Finland är grundtanken i bostadspolitiken ägandet. I de norska och finska systemen finns ett 
aktivt bosparande, subventioner för ekonomiskt svaga grupper samt ett mer fördelaktigt 
skattesystem ur ett ägarperspektiv, vilket har lett till balans på bostadsmarknaden. I Tyskland 
och Danmark, och flera andra europeiska länder, har olika lösningar för implementering av 
“social housing”, bostäder reserverade åt låginkomsttagare, arbetats fram av ideella 
organisationer (Hagson, et al., 2017). Social housing har dock ofta stött på motstånd i Sverige. 
I en undersökningen gjord av Fastighetstidningen år 2015 ställde sig Vänsterpartiet, 
Miljöpartiet, Liberalerna och Sverigedemokraterna direkt emot social housing, medan de 
övriga fyra partierna (Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet och 
Kristdemokraterna) inte ställde sig direkt emot på samma sätt, men som samtidigt inte ansåg 
att social housing är något som bör implementeras (Fastighetstidningen, 2015).  

  

2.5 Sammanfattande teorimodell 
Teorimodellen är indelad i fyra olika delar; fastighetsutveckling, investeringsmetoder, 
bolagets intressenter utifrån intressentmodellen och bostadssituationen. Avsnittet om 
fastighetsutveckling innehåller skildringar om fastighetsutveckling i stort, hur processen går 
till i allmänhet men också i synnerhet vid nyproduktion och ombyggnad samt teorierna kring 
dessa två för att ge förståelse hur de skiljer sig från varandra, och vilka faktorer som bolagen 
bör ta hänsyn till i utvecklingsfasen. Till avsnittet hör också avsnittet om bostadssituationen i 
Sverige som ger en beskrivning av hur bostadssituationen ser ut i Sverige idag. Avsnittet om 
investeringsmetoderna som behandlas beskriver de vanligaste metoderna vad gäller 
fastighetsinvestering; ortsprismetoden, nuvärdesmetoden, avkastningsmetoden och 
produktionskostnadsmetoden. De är till för att skapa förståelse för vad som är väsentligt i en 
investeringsprocess och vilka typer av investeringsmetoder som är applicerbara beroende på 
projekt. Efter projektet görs kostnaderna om till ett lån. Intressentmodellen är väsentlig då den 
behandlar ett bolags intressenter och beskriver hur dessa kan påverka bolagets riktning. 
Tillsammans utgör dessa tre delar en grund för vilka investeringsbeslut som bygg- och 
fastighetsbolag tar i frågan om vilka projekt som ska genomföras. Modellen visar att de tre 
olika delarna påverkar valet av projekt. 
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3. Metod  
I detta kapitel redogör vi för hur uppsatsprocessen har gått till. Vi presenterar varför ämnet 
valdes, metodvalen, valen av intervjuobjekt samt tillvägagångssätt för intervjuerna.  

 

 
 

3.1 Val av ämne 
Ämnet kom till med bakgrund av ett intresse för fastighetsutveckling och en vilja att fördjupa 
vår kunskap i ämnet. Vi såg även en intressant ingång till ämnet med den rådande 
bostadssituationen i Sverige, där det har byggts och fortsätt byggas i snabb takt samtidigt som 
det råder bostadsbrist i stora delar av landet. Då vi är intresserade av att ta reda på bygg- och 
fastighetsbolags investeringsbeslut gällande deras fastighetsutveckling samt deras syn på den 
rådande bostadssituationen utvecklade vi en problemformulering för ämnet vi undersökt. 

 

3.2 Metodval 
Vid studiens början läste vi in oss mer på ämnet genom att läsa tidigare forskning i form av 
vetenskapliga artiklar, examensarbeten och böcker, för att få mer förståelse, och tog fram de 
teorier som är intressanta för studiens ämne. Teoretiska referensramen redogör för de teorier 
vi valde om fastighetsutveckling i allmänhet, hur ombyggnad och nybyggnad av fastigheter 
går till, nuvarande bostadssituation i Sverige, relevanta investeringsmetoder för 
fastighetsutveckling samt intressentmodellen för att få en bild av hur bolagets intressenter är 
en påverkansfaktor på de investeringsbeslut som fattas. Utifrån tidigare forskning som vi läst 
och de teorierna vi valt ut tog vi beslutet att genomföra en empirisk studie för att kunna 
besvara studiens fråga. Forskningen i denna studie är av både deduktiv och induktiv ansats, 
vilket leder till att studien är av abduktiv ansats. Enligt deduktion, som är objektivt, startar vi 
vår forskning efter att vi studerat vetenskapliga artiklar inom området företagsekonomi. De 
teorier vi läst paketeras i en sammanfattande teorimodell som är utgångspunkten från vilken 
intervjustudien kommer framställas (Söderbom & Ulvenblad, 2016). Med den teoretiska 
referensramen som bakgrund tar vi oss sedan in i verkligheten, i detta skede övergår studien 
från att vara deduktiv till induktiv. I en induktiv ansats innebär det att vi tar oss in i 
verksamheten och ställer frågor baserade på vår problemformulering. Vi har med oss olika 
teorier som vi anskaffat under vår studietid. Teorin kommer utvidgas med den information vi 
får fram från intervjuerna. Eftersom studien är av induktiv prägel kommer svaren på 
intervjuerna tolkas så att vi genererar fram mer allmänna teorier (Söderbom & Ulvenblad, 
2016).  
 

Studien är av kvalitativ karaktär där vi intervjuat personer inom ledande bolag aktuella för 
studiens ämne. Valet av kvalitativ studie anser vi vara det med relevanta för den omfattning 
som studien har. Ämnet kräver en djupare förståelse för processer och beslutsfattande, och för 
att få reda på relevant och rätt information krävs personliga intervjuer där svaren blir mer 
djupgående och ger mer förståelse för ämnet vi studerar än vad en kvalitativ studie skulle 
genererat (Söderbom & Ulvenblad, 2016).  
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3.3 Insamlingsmetod för data 
 
3.3.1 Primärdata 
Primärdata är sådan information som samlas in för första gången, exempelvis genom 
intervjuer (Jacobsen, 2011). Datainsamlingen är anpassad utifrån syftet med studien. Vi har 
valt ut producerande bygg- och fastighetsbolag i den privata sektorn. Några av de tillfrågade 
bolagen tackade nej till att medverka i studien, men då samtliga av respondenterna har en 
liknande verksamhet anser vi att de är jämförbara med varandra, även om bolagen kan skilja 
sig åt i storlek och arbetssätt. Resultatet blev att vi fick bygg- och fastighetsbolagens 
resonemang om deras verksamhet och de investeringsbeslut som fattas.  

 
3.3.2 Sekundärdata 
Sekundärdata är forskning som gjorts i tidigare skeden och i andra syften. Det är därför viktigt 
att kritiskt granska den information som är väsentlig för studien, såsom syfte och urval 
(Jacobsen, 2011).   

 
Den sekundärdata vi har använt oss av har i första hand hämtats in från DiVA-portal och 
Högskolan i Halmstads egen databas. Vi har även hämtat sekundärdata från 
Högskolebiblioteket. Sekundärdatan samlades in i syfte att komplettera den primärdata som 
samlats in via intervjuer för att kunna jämföra informationen och dra slutsatser utifrån den.   

 

3.4 Urval 
I vårt urval av respondenter till studien gjorde vi två val. Först valde vi ut sex bolag 
verksamma inom fastighetsutveckling, därefter identifierade vi personer som innehar en 
betydande roll inom bolaget som är relevant till studiens undersökningsområde. 

 
3.4.1 Val av bolag 
Vår tanke med val av bolag var att vi ville genomföra våra intervjuer med de största bygg- 
och fastighetsbolagen i Sverige. Storleken, som vi baserat på omsättning på bolagen vi 
undersöker är minst en miljard i omsättning. Den bakomliggande orsaken till detta är att de 
riktigt stora bygg- och fastighetsbolagen har en större påverkan på bostadsmarknaden än vad 
mindre bolag har. Vi anser att stora bolag har en större påverkan om de väljer att agera i ett 
visst syfte, de skapar en slags ringar-på-vattnet-effekt, fler bolag i olika storlek tar efter. Ifall 
någon av de största aktörerna skulle bestämma sig för att bygga för samhällets nytta i syfte att 
försöka minska bostadsbristen så har de betydligt bättre förutsättningar för att faktiskt lyckas 
med ett sådant projekt än vad en mindre aktör har. Det är dessutom troligt att andra stora 
bolag vid en sådan händelse, skulle inspireras och välja att gå i samma riktning. Vi har också 
valt att studera bygg- och fastighetsbolag som är verksamma i storstadsområdena, då det är i 
dessa bostadsbristen är som störst (Nordea, 2017). Studien innefattar endast bolag som är 
verksamma inom området fastighetsutveckling och bortser från bolag som förhåller sig till 
endast förvaltning eller förmedling av fastigheter. 
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3.4.2 Val av intervjupersoner 
Målet med intervjuerna var att få djupare förståelse för investeringsbesluten gällande 
fastighetsutveckling, hur bygg- och fastighetsbolagen resonerar och prioriterar i fråga om 
nybyggnation kontra utveckling av befintlig fastighet, deras tankar om bostadssituationen i 
Sverige, hur de själva samspelar med intressenterna samt vilka investeringsmetoder som är 
aktuella för fastighetsutveckling. För att samla på oss denna förståelse har vi valt att intervjua 
personer som är högt uppsatta i bolaget och relevant och mångårig erfarenhet från branschen. 
Intervjuerna har genomförts med Jonas Skingley, VD på AF Projektutveckling i Göteborg, 
Albert Koistinen som är regionchef på Besqab i Uppsala, Lars Hovius som är produktionschef 
på Riksbyggen, Krister Johansson vars befattning är VD på Serneke Property Management, 
Peter Svensson som är VD på Peab Bostad, Wilhelm Fredholm och Johan Persson vilka är 
projektutvecklare respektive affärsområdeschef på JSB Bostad. 

 
 

Namn Befattning Bolag  

Jonas Skingley  VD - projektutveckling  AF Projektutveckling  

Albert Koistinen  Regionchef (Uppsala) Besqab  

Lars Hovius  Produktionschef  Riksbyggen  

Krister Johansson VD - fastighet  Serneke  

Peter Svensson VD - bostad Peab Bostad  

Wilhelm Fredholm 
Johan Persson 

Projektutvecklare 
Affärsområdeschef  

JSB Construction  

 
 

3.5 Intervju 
Intervjuguiden (se bilaga 1) och kategorierna den innehåller arbetades fram utifrån den 
teoretiska referensramen och dess innehåll för att få frågorna riktade till ämnet som 
undersöks. Intervjuguiden börjar i ett mer allmänt synsätt där respondenten får ge sin 
personliga och professionella bild på den rådande bostadssituationen i Sverige och hur de ser 
på utvecklingen av fastighetsutveckling det senaste decenniet samt om de vill se några 
skillnader framöver. Vidare ställs frågor om prioriteringar och resonemang i projekt att 
utveckla, investeringsmetoder, möjliga intressentkonflikter, samhällsengagemang och 
framtidsprognoser. Frågorna är öppna för att få ett fördjupande och mer informationsrikt svar. 
 

Tre av de sex genomförda intervjuerna gjordes via telefon, medan tre gjordes på plats på 
respondentens arbetsplats. Besöksintervjuerna varade längre, cirka en timme, medan 
telefonintervjuerna varade kortare, cirka 35 minuter i genomsnitt. Varför hälften av 
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intervjuerna genomfördes via telefonintervju beror på att de respondenterna befann sig på 
många olika orter och vi hade inte möjlighet att resa till varje ort för att genomföra intervjun. 
Det vi märkte av de olika tillvägagångssätten var att besöksintervjuerna varade längre och 
respondenterna gav ännu mer fördjupade svar än vad som gavs under telefonintervjuerna. Vi 
valde att spela in intervjuerna istället för att anteckna, detta gjorde att vi kunde vara mer 
närvarande, ställa motfrågor samt se uttryck från respondenten när denne reagerade och 
svarade på frågorna. Under intervjuerna befann sig respondenterna på sin arbetsplats vilket 
medfört att de kunnat känna sig trygga och säkra i sin omgivning, inte haft störande moment 
kring sig och kunna rikta fullständigt fokus på intervjun. Vi anser att detta hjälpte till att få de 
informationsrika svar vi mottagit från respondenterna. 
 

3.6 Analysmetod 
Enligt Söderbom & Ulvenblad (2016) består analysprocessen av tre steg; empirisk analys, 
teoretisk analys och återkoppling till tidigare forskning. I den empiriska analysen jämförs 
svaren från respondenterna. Likheter och skillnader lyfts fram. Teoretisk analys betyder att 
författaren analyserar respondenternas svar med hjälp av den teoretiska referensramen. 
Återkoppling till aktuell forskning innebär att studiens empiriska resultat jämförs med tidigare 
studier relaterat till det vetenskapliga problemet.  
 

Vi har valt att jämföra likheter och skillnader i den insamlade empirin i syfte att ge oss själva 
en tydlig bild hur respondenterna har svarat. Analysavsnittet är indelat i samma rubriker som 
empiriavsnittet i syfte att skapa en struktur som är lätt att följa. En sådan struktur hjälper oss 
också att tydligt förmedla den information vi fått av det empiriska materialet. Efter 
jämförelser respondenterna emellan återkopplade vi respondenternas svar till studiens 
teoretiska referensram och därigenom återkopplat till tidigare forskning inom det 
vetenskapliga problemet.  

 

3.7 Validitet 
Eftersom intervjuguiden är utformad efter den teoretiska referensramen syftar frågorna till det 
som studien avser att undersöka. För att undersökningen ska ha hög validitet måste den vara 
giltig och relevant, det vill säga att vi besvarar de frågor som vi ställt (Jacobsen, 2017). Vi har 
valt att intervjua personer som har en hög position i respektive bolag och som arbetat i 
branschen under många år. Detta gör att de samlat på sig rikligt med erfarenhet och kan ge 
mer tillförlitliga svar än vad mindre erfarna branschkollegor kan göra. Validiteten i svaren 
från våra respondenter och därmed även i undersökningen stärks ytterligare av att vi intervjuat 
respondenter med relevant arbetsroll för det område vi undersöker. Vi är medvetna om att ha 
ett uttalande från Riksbyggens VD i referensramen samt intervjua bolaget i fråga, visserligen 
en annan person inom bolaget, påverkar validiteten. Dock nämns ingenting om uttalandet i 
intervjun eller att det finns med i vår referensram och det finns ingen anledning för 
intervjurespondenten från Riksbyggen att vrida sina svar utifrån uttalandet, då uttalandet är ett 
generellt förslag för branschen. Alla respondenter jobbar med fastighetsutveckling och dess 
omkringliggande frågor och bakomliggande resonemang. 
 

Eftersom det är personliga intervjuer är vi medvetna om att det är respondentens egna 
tolkning som grundar svaren vi fått i vår empiriska undersökning, vilket gör att det inte är 
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generellt applicerbart på alla bygg- och fastighetsbolag. Intervjufrågorna anser vi dock vara 
ställda så pass öppet att respondenterna fått förklara sina tolkningar djupare, samt att vi som 
intervjuare kunnat ställa både mot- och följdfrågor för att förhålla ett kritiskt öga till vad som 
sägs, och därmed kunnat validera svaren vi fått. Personliga intervjuer ger möjlighet för 
respondenten att lägga till personliga erfarenheter och övrig intresseväckande information 
som annars inte går att läsa sig till. Detta kan vara information om pågående projekt eller 
bolagsindividuella arbetssätt som skiljer de från andra, och att få sådan information visar på 
att respondenten har byggt upp en tillit till oss som intervjuare och forskare vilket bidrar till 
ökad validitet. I och med att vi har intervjuat sex bolag ökar helhetsbilden av undersökningen 
och vi får olika infallsvinklar som kan jämföras med varandra, där vissa kompletterar 
varandra på olika punkter medan andra motsätter sig varandra. Jacobsen (2017) menar att ju 
fler källor som intervjuas, desto högre validitet får undersökningen. 
 

3.8 Reliabilitet 
En studie påverkas alltid av undersökningseffekter. Dessa effekter innebär att faktorer såsom 
sammanhanget och miljön som intervjun genomförs i, samt hur undersökaren beter sig, 
påverkar respondenten (Jacobsen, 2017). Vi har genomfört individuella intervjuer på 
respondenternas arbetsplatser, då det är en naturlig miljö, i syfte att minimera 
undersökningseffekterna. De intervjuer som inte har varit möjliga att genomföra på plats har 
genomförts via telefon. Vår uppfattning är att även telefonintervjuerna gjordes i naturlig miljö 
då respondenterna var på sina arbetsplatser där telefonsamtal är en naturlig del i 
respondenternas vardagliga arbete. En annan faktor som är viktig att ta i beaktning vid 
intervjuer är intervjuareffekten. Intervjuareffekten innebär att intervjuarens agerande påverkar 
respondenten och därmed även de svar som intervjuaren får. Enligt Trost (2005) kan små 
tilläggsord samt intervjuarens tonfall ha en betydande effekt huruvida frågan uppfattas som 
ledande eller mer som ett påstående än en fråga. Vi ställde därför öppna frågor i syfte att 
minimera risken att svaren påverkas av hur frågan formuleras. Frågorna vi ställde var 
beträffande bolagens bild av den rådande bostadssituationen i Sverige samt faktorer som 
bidragit till hur det ser ut, framtidsprognoser och bolagens egen projektutveckling. De frågor 
vi har ställt berör inte känslig information och bör därmed inte påverka respondenternas 
ärlighet. 

 

3.9 Generaliserbarhet  
Är resultatet från intervjuerna reliabla och valida kvarstår frågan om resultaten går att 
applicera till andra respondenter, om resultaten alltså är generaliserbara (Kvale & Brinkmann, 
2009). Då vår studie är av kvalitativ sort blir våra resultat av sorten analytisk generalisering, 
som enligt Kvale & Brinkmann (2009) innebär att resultaten från studien kan ge vägledning 
för vad som kan hända i en annan situation och likheter och olikheter analyseras. Vi är 
medvetna om att de sex tillfrågade respondenternas verksamhet inte är generaliserbara för 
hela den privata byggsektorn. Byggbranschen är stor och aktörerna i den är många, vilket 
innebär att det finns andra bygg- och fastighetsbolag som potentiellt hade gett en annan bild, 
men med tanke på validiteten hos intervjurespondenterna kan viss generalisering göras. 
Generaliserbarheten påverkas också av att urvalet inte varit slumpmässigt utan att 
respondenterna tackat ja till att ställa upp på en intervju. Hade vi slumpmässigt valt ut 
intervjugrupper hade vi istället statistiskt generaliserat (Kvale & Brinkmann, 2009)
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4. Empiri 
I empirikapitlet presenteras insamlad information från intervjurespondenterna. Först 
presenteras en beskrivning av bolaget och sedan presenteras intervjun som genomförts med 
respondenten. 
 

 
 

4.1 AF-gruppen 
AF-gruppen är ett norskägt fastighetsutvecklingsbolag med verksamhet i både Norge och 
Sverige. Bolaget grundades 1985 och börsnoterades 1997. Bolaget erbjuder idag både 
projektutveckling och byggnation av bostäder samt  kommersiella fastigheter. Vi intervjuade 
Jonas Skingley, VD för AF Projektutveckling i Göteborg. 
 

 
 
4.1.1 Fastighetsutveckling 
Enligt Skingley har Boverkets Byggregler (BBR) om hur byggande ska gå till ändrat sig 
under det senaste decenniet, och i den ändringen har det varit stora diskussioner om just 
byggandet, och i Sverige är den stora frågan hur det ska byggas kostnadseffektivt just i frågan 
om hur vi ska få billigare bostäder. Jämförelser har gjorts med Tyskland där det byggs 
billigare än i Sverige, men i Sverige har vi många olika myndighetskrav och förlag som 
behöver betalas för, ett exempel är exploateringsavtal. Kommunalt poängterar Skingley att det 
är särkrav som är den stora förändringen, dessa särkrav skiljer sig från BBR. Särkraven kan 
exempelvis vara energikrav, utsmyckningar och tillgänglighetskrav. Problemen med 
särkraven är att de är kommunalindividuella, vilket gör att ifall bolaget kommer fram till en 
produkt i en kommun är det inte säkert att den går att applicera i en annan kommun. 
Särkraven har kommit de senaste 4-5 åren, just för att det byggts väldigt mycket och 
kommunerna sett att bygg- och fastighetsbolag tjänat mycket pengar på byggandet. Varför 
särkraven införskaffades av kommunerna var enligt Skingley för att de vill vara bättre än 
medel och skruvar därmed upp sina krav på fastigheter. Förändringen som Skingley vill se i 
framtiden är att ta bort särkraven samt hitta en ny finansiell lösning för förstagångsköpare att 
få tillgång till bostad. 

 
Skingley tror att “hyresrätter kommer att komma starkare än vad den har varit, hyresrätten 
har hållits tillbaka ganska kraftigt på grund av att man har kunnat tjäna mycket pengar och 
lätt att sälja bostäderna på bostadsrättssidan.” Prisutvecklingen, som gått uppåt, har även 
kommunerna dragits med i när de säljer sina kommunala tomter, ingångsvärdena blir för höga 
och fastighetsutvecklarna får inte ihop sina kalkyler vilket gör det svårt att bygga hyresrätter. 
Att bygga hyresrätter är enklare för långsiktiga ägare eftersom de räknar med att aldrig sälja, 
utan genererar kassaflöden, medan kortsiktiga ägare vill utveckla och sälja av fastigheten 
direkt. Hyresrätten är dock, enligt Skingley, den dyraste boendeformen men en nödlösning för 
de som inte har kapital att köpa bostad. Det är dock ett problem att de som inte har pengar ska 
behöva sätta sig i den dyraste lösningen. Ska vi få ett integrerat samhälle vill Skingley se en 
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blandning av hyres-, bostads-, och ägarlägenheter. En så kallad blandstad med olika 
upplåtelseformer som kompletterar behoven. 
 

För framtiden anser Skingley att den bostadsnedgången som är nu är positiv då det ger många 
förfrågningar om att köpa projekt att utveckla. Under högkonjunkturen var det dyrt att köpa 
och fastighetsutvecklarna var tvungna att överträffa varandra. Under nedgången som nu är i 
antågande anser inte Skingley att det är tid att bromsa, men att det  behövs se över säljstarter 
noggrannare samt att lägga fokus på att få fram rätt produkt så svenska folket har råd att köpa 
den. 

 
4.1.2 Utveckling av nyproduktion kontra befintliga fastigheter 
Gällande utveckling av befintliga fastigheter säger Skingley att det mer är en fråga för de som 
har ett fastighetsbestånd och vill bygga på deras fastigheter. AF-Gruppen riktar in sig på 
nybyggnation, i alla fall gällande bostäder. De har dock nu köpt en fastighet på Eriksberg i 
Göteborg där de kommer bygga om fastigheten till bostäder. Fördelen med att ha köpt en 
befintlig fastighet är att om projektet inte kommer igång har de möjlighet att hyra ut den 
under tiden för att få intäkter till att betala räntekostnader. 
 

4.1.3 Investeringsmetoder för fastigheter och byggnadskreditiv 
AF-Gruppen har en egen kalkylmodell och samlar även ortsprisinformation när det gäller 
investering i projekt. När det tar fram ortsprisinformation samarbetar de med mäklare och tar 
statistik från nätet för att se hur prisbilden ser ut där de ska bygga. Det görs en grundlig analys 
på hur det ser ut där fastigheter ska utvecklas, både utifrån ingående värden och vad de kan få 
betalt vid försäljning. Unikt för AF-Gruppen är att de tar med delägare i sina projekt, och äger 
själva endast max 50 procent av projektet. Detta gör att de kan sprida ut sin risk eftersom de 
har flertalet projekt igång samtidigt. När projekten färdigställs och avslutas delar investerarna 
på vinsten efter hur ägarstrukturen i samarbetet ser ut. 
 
Bankerna ställer enligt Skingley stora krav på bygg- och fastighetsbolag för att de ska få sitt 
byggkreditiv. Det kan exempelvis vara så höga krav att 70 procent av bostäderna i en fastighet 
som ska utvecklas ska vara sålda för att kreditivet ska godkännas. Detta är en siffra som är 
svår för bolagen att uppnå på grund av konsumentens risk vid köp. Oftast sker utvecklingen 
under flera år och konsumenten vill inte köpa en bostad nu som ska vara klar om flera år när 
de även behöver sälja sin nuvarande bostad för att finansiera den nya. Risken är att 
konsumentens nuvarande bostad minskar i värde under de åren och inte genererar tillräckligt 
mycket för att finansiera den nya bostaden. 
 
4.1.4 Bolagets intressenter  
Internt är det enligt Skingley inte några intressekonflikter mellan just de interna intressenterna 
i bolaget. Koncernledningen förväntar sig en avkastning, detsamma med aktieägarna på 
börsen. Koncernledningen anser att om utvecklingsgruppen gjort sin läxa och noggrant 
analyserat var de vill investera kapitalet läggs inte så stor vikt på det mer än att det är upp till 
utvecklingsgruppen att leva upp till kraven. Det kan dock finnas intressekonflikt med 
kommunerna. Skingley ger exempel på att levande bottenplan i ett område kan vara ett krav 
från kommunen, medan utvecklande bolag kan anse att området mår bäst av att endast ha 
bostäder eftersom att handel i området inte kommer vara attraktivt. Det finns i sådana fall risk 
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för att fastigheterna har tomma bottenplan då det inte går att locka bolag till området. Andra 
krav som kan orsaka intressekonflikter kan enligt Skingley vara att “kommuner ställer krav på 
utformningen, särkrav som är högre än normalt och parkeringsnormer som kan vara höga”.   

 
4.1.5 Bostadssituationen i Sverige 
Skingley menar att den nuvarande bostadssituationen i Sverige är annorlunda än den var för 
bara några år sedan då det var skriande behov på bostäder. Behovet ser Skingley är lika stort 
idag, men att det har funnits en kultur i Sverige att det alltid är möjligt att tjäna pengar på sina 
bostäder. Detta gjorde att många spekulerade i bostadsaffärer och köpte en eller två bostäder 
som inte var för boende utan för att tjäna pengar på via försäljning eller uthyrning. Under den 
här tiden var det även väldigt lätt att få lån då bankerna hade samma synsätt och konsumenter 
hade enklare möjligheter att få sina bostadsköp finansierade. Fastighetsutvecklarna satt inte 
med någon risk, bostäderna de utvecklade sålde alltid slut på kort tid, och lät slutkonsumenten 
ta all risk, dock fanns det inte stor risk då konsumenten alltid kunde sälja sin bostad vidare. 
Sverige började se att detta blev farligt, att vi var på väg mot en bostadsbubbla, 
finansieringsmöjligheterna skruvades åt både för slutkonsumenter och bolaget som utvecklar 
fastigheten. Det blev svårare att hitta finanser för att driva ett projekt idag än det var förut och 
svårare för slutkonsumenten att köpa bostad. Förstagångsköpare påverkades markant av detta 
och har en näst intill omöjlig uppgift i att finansiera sitt första bostadsköp på grund av 
amorterings- och räntekraven som ställs idag. Bostadssituationen är dock inte likadan över 
hela landet enligt Skingley. Majoriteten av de bostäderna som inte fungerar är lyxlägenheter 
då det inte är möjligt för majoriteten av svenska folket att få en sådan bostad finansierad. För 
fastighetsutvecklarna betyder detta, enligt Skingley, att de måste tänka mycket noga på var de 
köper nya byggrätter. Bygg- och fastighetsbolag investerar i projekt som ska byggas om flera 
år, och under den tiden hinner situationen ändra sig och se annorlunda ut. Det måste tas i 
åtanke att konsumenterna kommer ställa krav och inte får bostäder finansierade på samma sätt 
som tidigare, varför det är vitalt att tänka på vad som är rimligt att bygga, på vilken mark och 
vilka ingångsvärden fastigheten ska ha för att kunna säljas. 

 
Under högkonjunkturen som var menar Skingley att det var angeläget att bygga på ställen 
som bolaget fick bra betalt på och tjänat mycket pengar på. Skingley ger ett exempel på 
nordöstra Göteborg som kan anses som ett problemområde, och kommer förbli så om ingen 
vill lägga pengar där, där bygg- och fastighetsbolag inte investerat. De områdena behöver 
dock också rustas, men bolagen är inte benägna att ta tag i sådan projekt om de inte får 
någonting tillbaka för det, de behöver tjäna pengar på att investera i utsatta områden. 
 

Enligt Skingley läggs största vikten på kalkyler, avkastning och segment när det gäller projekt 
som ska utvecklas. Det är viktigt att det genereras den avkastning som bolagsledningen och 
aktieägarna vill ha, att kalkylen går ihop finansiellt samt att segmentet som fastigheten riktas 
mot är rätt så att de inte blir sittande med fastigheten under för lång tid. 
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4.2 Besqab  
Besqab är ett svenskt fastighetsutvecklingsbolag grundat 1989. Bolagets huvudsakliga 
verksamhet är projektutveckling av bostäder i Stockholmsområdet samt Uppsala. Besqab 
börsnoterades 2014.  Bolaget omsatte år 2017 cirka två miljarder kronor. Vår kommunikation 
skedde med Albert Koistinen, regionchef för Besqab i Uppsala.  

 

 
4.2.1 Fastighetsutveckling 
Enligt Koistinen är marknaden lik så som den var för 10-15 år sedan. Den kan ha varit lite 
mer gynnsam tidigare, men att försäljningstempot är lägre i dagsläget. Förr fick 
fastighetsutvecklarna jobba mer med försäljning och att synas mycket. Myndigheter ställer 
också högre krav idag än förr och kommunerna har sina egna särkrav. Byggherrarna har 
svårare att jobba med idéer på grund av kraven från myndigheterna. 
Finansieringsmöjligheterna, speciellt bankerna som aktör, har blivit en helt annan spelare. För 
kunder har bankernas amorteringskrav blivit en ny parameter att förhålla sig till. 

 
Framtidsprognoserna för bostadsbristen och fastighetsutveckling är goda enligt Koistinen. 
Just nu ser de en omställning av marknaden, men det är en omställning de känner igen. 
Koistinen påpekar också att fastighetsutvecklarna måste bli bättre, tänka på annat sätt och 
bygga andra typer av bostäder, då kan det resultera i något positivt. Koistinen nämner även 
blandstad för att främja stadsutveckling, att områden blir bättre när det är blandat, samt att 
göra olika typer av projekt till olika grupper för att bidra till utvecklingen.   
 
4.2.2 Utveckling av nyproduktion kontra befintliga fastigheter 
Besqab sysslar med nyproduktion då det är deras expertisområde. Finns det dock en fastighet 
där de kan behålla något befintligt och komplettera med nyproduktion är det intressant, men 
det är sällan de går rakt in och köper en fastighet direkt för att bygga om den. Processen är 
enligt Koistinen inte vitt skild gällande ombyggnad och nyproduktion. Det kan finnas en del 
andra beslut man måste ta, men Koistinen tror att osäkerheten i att utveckla en befintlig 
fastighet ligger i osäkerheten, vad den befintliga innehåller, kostnad att omvandla den och de 
tekniska kraven med exempelvis ljud och ljus. 
 
4.2.3 Investeringsmetoder för fastigheter och byggnadskreditiv 
För nya projekt tittar Besqab på jämförande av projekt som de byggt tidigare, detta utgör en 
grund för kostnadsnivån. Gällande intäktsnivån är det geografin, noggranna marknadsanalyser 
och hur närområdet ser ut som ligger till grund enligt Koistinen, även läget i förhållande till 
kommunikation spelar in. Analyser görs för varje enskilt projekt, där modellen går ut på att 
helheten köps, exempelvis hel markbit, och då tas ingångsvärdena fram. Efter det tar de reda 
på kostnader. Kundgruppen som projektet riktar sig mot gör att marknadsanalysen blir viktig, 
alltså vilka som förväntas flytta in, detta ger en struktur på lägenhetsstorlek utifrån vilket det 
går att göra en kostnadskalkyl och inkomstbedömning. 
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Koistinen säger att de tar kreditiv för att finansiera projekt, och i och med att marknaden 
börjat vackla lite sätter bankerna säljkrav på fastighetsutvecklarna, jämfört med tidigare.  
 
4.2.4 Bolagets intressenter  
Det är sällan intressentkonflikter uppstår då Besqab är väldigt fokuserade på vad de kan och 
vad de vill. Ibland händer det att de tackar nej till projekt där de inte vill samma saker. När de 
väl bestämt sig för ett projekt är de tydliga mot myndigheter och samhället i stort att en viss 
utformning måste fås igenom för att projektet ska genomföras. Enligt Koistinen måste det i 
grunden finnas ett utgångsläge att både myndigheter och bygg- och fastighetsbolag vill göra 
bra för stadsutveckling och komplettera staden. Det gäller då att hitta lösningar som alla 
parter är nöjda med i ett projekt. Koistinen menar att “en av skillnaden vi känner, i vart fall 
lokalt, är att kommunen vill ta större plats i utformningen än vad det var tidigare”, och där 
kan det uppstå meningsskiljaktigheter. 
 

4.2.5 Bostadssituation i Sverige 
I grunden ser Koistinen positivt på bostadsbristen som är i dagsläget, men att systemen gör att 
marknaden blir trög. Situationen ser ut som så att det behövs bostäder, men att det behövs 
enklare och billigare bostäder, framför allt till yngre personer. Flyttkedjorna kommer inte 
riktigt igång, vilket Koistinen ser som ett dilemma. Under de senaste åren har det byggts till 
högre priser, försäljningspriserna har varit högre men inte riktats till rätt kundgrupp, något 
som behöver ses över. Något som är ett dilemma för fastighetsutvecklarna är även ledtiderna i 
ett projekt. Ledtiden är under flera år, och under de åren hinner marknaden ändras innan 
projektet är klart, där vill Koistinen se ett bredare produktutbud. 

 
Bostadsbristen lokalt har viss påverkan på projekten som Besqab genomför enligt Koistinen. 
De har ett koncept som bygger på modulbyggande där de bygger mindre lägenheter som 
främst är riktade mot yngre kunder, vilket gör det möjligt för den yngre kundgruppen att få en 
bostad. Lokalt går det även att anpassa produkten att hitta en kundkategori som gynnas i vissa 
lägen. 

 

4.3 JSB Construction  
JSB Construction startade som Johan Svenssons byggnadsfirma på 1930-talet. Idag omsätter 
bolaget drygt 1,5 miljarder och har 350 anställda. Intervjun genomfördes med Wilhelm 
Fredholm och Johan Persson, projektutvecklare respektive affärsområdeschef på JSB Bostad. 

 

 
 
4.3.1 Fastighetsutveckling 
De senaste 10-15 åren har det kontinuerligt skett en åtstramning av regelverket enligt 
Fredholm och Persson. Varje ändring gör det dyrare att bygga bostäder, dock kan de inte 
riktigt svara på om det är lättare eller svårare med finansiering. De ser ett större behov av 
hyreslägenheter i framtiden, speciellt för de yngre som måste in på bostadsmarknaden. De ser 
också att i framtiden kommer lägenheterna vara mindre och mer yteffektiva än i dagsläget. 
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JSB bygger bara hyresrätter men tittar även mot egenutvecklade bostadsprojekt. Den stora 
skillnaden är enligt Fredholm och Persson att marginalen på bostadsrätter är bättre. JSB har 
hållit sig till hyresrätter då de har avtal med SABO som är de kommunala bostadsbolagens 
intresseorganisation. Att jobba mot SABO är också ett sätt att ge tillbaka till samhället enligt 
Fredholm och Persson. Samhället efterfrågar hyresrätter och det är vad JSB fokuserar på. De 
har via SABO-samarbetet försökt fylla det behov kommunala bostadsbolag haft. Enligt 
boverket finns det rapporter som säger att att svenska befolkning kommer nå 10 miljoner 
snart, och sedan öka med en miljon var femte till sjätte år. Fredholm och Persson menar att 
det kommer efterfrågas många bostäder eftersom den ökade befolkningen också behöver bo 
någonstans. Det kommer i framtiden bli större demografisk spridning gällande 
åldersfördelning och behov av lägenhetstyp, vilket innebär att processen kommer att behöva 
ses över så att rätt typ av bostäder byggs. I framtiden kommer det bli ett stort bostadsbehov 
och det gäller att få loss villor och liknande bostäder samt bygga lägenheter som de yngre har 
råd med. 

 
4.3.2 Utveckling av nyproduktion kontra befintliga fastigheter 
JSB sysslar bara med nybyggnation och har inget intresse av ombyggnad. 
 

4.3.3 Investeringsmetoder för fastigheter och byggnadskreditiv 
Att välja investeringsmetod är enligt Willhelm och Persson upp till beställaren. Exempelvis 
om kommunen beställer husen av JSB är det kommunen som gör investeringsmetoden. 
Gällande bostadsrätter i egen regi använder JSB främst nuvärdesmetoden. Målet är att sälja av 
så snabbt som möjligt till en förening. Hyresrätterna förvaltar de ej själva, de byggs i egen 
regi och säljs sedan till större fastighetsbolag. 

 
4.3.4 Bolagets intressenter  
Internt ser Fredholm och Persson inga konflikter, men det kan uppstå i samhället. “När 
bostadsrättsmarknaden var som hetast ville många vara med där givetvis, framför allt i 
storstadsregionerna där man kunde ta ut rätt så höga kvadratmeterpriser” och priserna 
trappades då upp. Nu har det dock tagit stopp och samhället är inte villiga att betala priserna. 
 
4.3.5 Bostadssituationen  i Sverige 
I Sverige är det en fortsatt bostadsbrist enligt Fredholm och Persson, som även nämner att 
boverket rapporterar att det behöver byggas 770 000 lägenheter inom en tioårsperiod. Detta 
blir cirka 65 000-75 000 bostäder om året, vilket är stor skillnad mot de 50 000-55 000 som 
byggs i dagsläget. I storstäder är marknaden för bostadsrätter mer mättad och har större brist 
på hyresrätter. Storstäderna har även större behov av fler bostäder, men det gäller även runt 
om i landet, det är inte säkert att det procentuellt behövs fler bostäder i storstadsregionerna än 
runt om i landet. 
 
Bostadsbristens spelar roll i investeringsbeslut om projekt hos JSB, men det är en större fråga 
för beställaren som har en brist att eliminera. JSB bygger enligt Fredholm och Persson inte för 
att bygga upp ett fastighetsbestånd utan för kommunala bostadsbolag, och för varje 
kommunalt bostadsbolag är bostadsbristen en viktig fråga. 
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4.4 Peab  
Peab är ett svenskt bygg- och anläggningsbolag med fyra olika affärsområden; bygg, 
anläggning, industri och projektutveckling. Bolaget grundades 1959 och börsnoterades 1989. 
Bolaget omsätter idag drygt 50 miljarder kronor och har drygt 15 000 anställda. Intervjun 
skedde med Peter Svensson, VD på Peab Bostad AB. 
 

 
 
4.4.1 Fastighetsutveckling 
Enligt Svensson är fastighetsutvecklingprocessen relativt oförändrad jämfört med 10-15 år 
sedan. Inga revolutionerande förändringar har gjorts vad gäller lagstiftning och 
tillvägagångssätt. Byggbolagens största påverkansfaktor i dagsläget är bankernas betydligt 
stramare kreditgivning jämfört med tidigare. En annan utmaning bolagen måste hantera, 
enligt Svensson, är de kommunala särkraven. Tidigare kunde kommunerna utnyttja 
planmonopolet i syfte att “utnyttja” bygg- och fastighetsbolag att bygga exempelvis vägar och 
broar. Ett sådant tillvägagångssätt är idag lagvidrigt, och en del kommuner lägger istället in 
särkraven i bygglovsfasen. Det kan innebära att kommunerna kan försöka få ett bygg- och 
fastighetsbolag att bekosta exempelvis en lekplats för att få påbörja en byggnation. Svensson 
säger också att det är fler externa faktorer som påverkar ett projekt idag jämfört med tidigare. 
Energikrav och miljömärkningar har ökat markant de senaste åren. Det finns även 
förhoppningar om att den digitalisering som skett inom Lantmäteriverket, kommuner och 
andra instanser kommer att korta ner planprocesserna betydligt.  

 
4.4.2 Utveckling av nyproduktion kontra befintliga fastigheter 
I syfte att en hyresrättskalkyl ska gå ihop, i exempelvis Stockholmsregionen, får projektet 
kosta maximalt 40 000 - 45 000 kronor per kvadratmeter. Ett bostadsrättsprojekt kan kosta 40 
000 - 45 000 i insats och sen ytterligare en lånedel någonstans mellan 11 000 - 13 000 kronor. 
Det innebär en väsentlig skillnad i intäkten på ett bostadsrättsprojekt i jämförelse med ett 
hyresrättsprojekt. Peab siktar därför på att utveckla bostadsrättsprojekt så långt det är möjligt. 
Svensson menar också att det är mer utmanande att driva bostadsrättsprojekt. I ett 
hyresrättsprojekt faller kundhanteringen bort, vilket medför att det är en lugnare process än att 
sälja projekt i konkurrens på marknaden. Själva produktionen i sig är i stora drag densamma. 
Peab har egna områden som kommunen inte råder över, där de själva kan bygga hyresrätter 
ifall de anser att området drar fördelar av det. Dock är det även i de områdena en betydande 
del bostadsrättsprojekt med en ungefärlig fördelning på 80 procent bostadsrätter och 20 
procent hyresrätter. Svensson menar att Peab i genomsnitt startar 300 - 400 hyresrättsprojekt 
årligen och säljer sedan av projekten till andra bolag.   
 

4.4.3 Investeringsmetoder för fastigheter och byggnadskreditiv 
Det viktigaste nyckeltalet i Peabs verksamhet är avkastningen på det egna kapitalet. Det är 
utgångspunkten. Aktieägarna lånar ut en summa pengar till bolaget och de vill sedan veta hur 
mycket de kommer att få tillbaka. Vid ett bostadsrättsprojekt står Peab själva för 
finansieringen till en viss tidpunkt och därefter tas lån som läggs i bostadsrättsföreningen. För 
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ett hyresrättsprojekt görs all finansiering internt från bolaget. Sedan är marginalen på 
projektet en viktig del, då det är den som genererar intäkterna.  
 
4.4.4 Bolagets intressenter  
Enligt Svensson har Peab inte upplevt några direkta motsättningar inom bolaget som grundar 
sig i olika intressen. Däremot har de försökt få kommunerna att ändra sin strategi i tre-fyra års 
tid. De menar att kommunernas tillvägagångssätt, att maximera markpriser, inte är hållbart på 
lång sikt. Bostadsproduktionen blir då alltför ensidig. Svensson säger att Uppsalaregionen är 
ett skolboksexempel på hur kommuner inte bör agera. Det finns idag cirka 1 400 osålda 
lägenheter i Uppsala, alla av samma typ.   

 
4.4.5 Bostadssituationen i Sverige 
Svensson menar att mycket av den bostadssituation som beskrivs i media är en avspegling av 
Stockholmsområdet, vilket inte är representativt för hela Sverige. Stockholmsmarknaden har 
en stor påverkan och där har Peab varit tvungna att reducera bostadsproduktionen. I 
genomsnitt startar Peab mellan 2 000 - 3 000 projekt årligen, men under 2018 slutade antalet 
starter på cirka 1 300 vilket innebar en kraftig inbromsning i produktionen. Svensson menar 
också att den mest välmående regionen i Sverige ur bostadssynpunkt är Skåne, där det går att 
se prisökningar i närtid där en etapp har ökat från en annan med två-tre procent. Samtidigt är 
Uppsala den tuffaste marknaden i Sverige i nuläget. Uppsala kommun har på gott och ont 
bjudit in många entreprenörer att starta verksamhet i regionen, vilket har lett till att många nu 
har svårt att finansiera verksamheten. Peab vill starta cirka 2 000 produktioner 2019.  
 

 

4.5 Riksbyggen  
Riksbyggen är en ekonomisk förening grundad 1940. Bolaget ägs idag av LO-fackliga 
förbund, folkrörelser och Riksbyggens intresseföreningar. Riksbyggen omsätter drygt sju 
miljarder kronor och har cirka 2 300 anställda över hela Sverige. Vi intervjuade Lars Hovius, 
tillförordnad produktionschef.   
 

 
4.5.1 Fastighetsutveckling 
Hovius menar att den största förändringen inom byggbranschen är de hårdnade energikraven. 
Tidigare var energikraven relativt höga, cirka 110 kilowattimmar per kvadratmeter. 
Riksbyggen hade redan då en egen vision att deras egen energiförbrukning skulle ligga 30 
procent under kravet. Bolaget projekterade sina bostäder utifrån de egna kraven. Idag har 
marknadskraven sjunkit och kommit ifatt. Hovius säger att idag projekterar bygg- och 
fastighetsbolag utifrån Nära-nollvisionen vilket innebär att kraven ökar i hastig takt. Även 
bullerkraven har ökat markant. Hovius menar att i takt med att kraven har ökat och 
effektiviseringen inte har kommit ifatt byggbranschen, i samband med den rådande 
konjunkturen, så har branschen kunnat lägga på kostnader istället för att effektivisera 
kostnaderna gentemot andra branscher. Att effektivisera ner kostnaderna är en stor utmaning 
som byggbranschen står inför, enligt Hovius. De kommunala särkraven är också en utmaning 
för bolagen, då särkraven ofta skiljer sig väldigt mycket kommuner emellan. Bara mellan 
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grannkommuner kan skillnaderna vara väsentliga, menar Hovius. Material- och markpriser 
och också ökat de senaste åren vilket är en annan anledning till de höjda bostadspriserna. Så 
länge marknaden är beredd att betala kan organisationerna ta ut höga priser.   

 
4.5.2 Utveckling av nyproduktion kontra befintliga fastigheter 
Riksbyggens verksamhet är fördelad på tre affärsområden; bostad, fastighet och förvaltning. I 
förvaltningsområdet är ombyggnad en stor del av verksamheten. Hovius menar att 
nyproduktion är mer attraktivt för bolaget då det är en betydligt enklare process. Han säger 
dock att det är viktigt att kunna arbeta med befintliga fastigheter. Riksbyggen har ett 
bostadsprojekt i Norrköping, Projektet Skarpan, där de har byggt på hyresfastigheter på 
höjden. Hovius säger att det är viktigt att kunna bygga fler bostäder i ett befintligt område. 
Det ger människor möjligheten att bo kvar i området, men ur ett rent byggperspektiv menar 
Hovius att det är enklare att bygga nytt.   
 
4.5.3 Investeringsmetoder för fastigheter och byggnadskreditiv 
Hovius säger att Riksbyggen använder sig av olika metoder beroende på om kalkylen avser ett 
hyresrättsprojekt eller bostadsrättsprojekt. De utgår alltid från den geografiska platsen och 
betalningsviljan som finns på just den platsen. Byggbolagen är beroende av vad de boende på 
en viss plats är beredda att betala. Sedan beräknar de om kalkylen går ihop utifrån vad marken 
kostar. Riksbyggen använder sig av ett analysprogram, Tableau, som genererar ett antal 
värdesiffror. Utifrån de värdesiffrorna tittar bolaget på hur den ekonomiska planen ser ut för 
en bostadsrättsförening. För ett hyresrättsprojekt används en hyresrättskalkyl för att ta reda på 
om hyrorna går att applicera på den aktuella kalkylen. För hyresrättsprojekt måste bolagen 
också förhålla sig till den förhandlingsordning som kan finnas. Avkastningen är också en 
viktig faktor i kalkyleringen både för bostads- och hyresrättsprojekt.  

 
4.5.4 Bolagets intressenter  
Enligt Hovius har det tidigare förekommit att Riksbyggens ägare har velat bygga hyresrätter, 
men att bolaget inte har gjort det då det inte har gått i linje med bolagets filosofi. Den ständiga 
frågan för bostadsutvecklare och samhälle är hur det går att bygga bostäder som människor 
med lägre betalningsförmåga har möjlighet att bo i. Det är den största utmaningen som 
byggbranschen har idag, enligt Hovius. Under de senaste åren har bygg- & fastighetsbolag i 
första hand byggt åt de människor som klarar av en högre finansiering. Det finns dock en 
mycket stor grupp, exempelvis yngre personer, som inte har möjlighet att få lån, och det är 
något som fastighetsutvecklarna måste arbeta för att förbättra.   
 

4.5.5 Bostadssituationen  i Sverige 
Hovius menar att bostadssituationen i Sverige varierar väldigt mycket beroende på var i 
landet man befinner sig. Det finns ett behov av bostäder i många kommuner, och det är många 
olika målgrupper som har ett behov. Hovius säger också att i Halmstad exempelvis finns det 
ett generellt bostadsbehov för samtliga målgrupper. Det är unga människor som ska lämna 
föräldrahemmet, familjebildare och äldre generationer som vill lämna stora villor för att flytta 
till mindre och enklare bostäder. Många kommuner har ett heltäckande behov, Halmstad och 
Göteborg är exempel på sådana, sedan finns det även kommuner som är i behov av lägenheter 
för inflyttning, men däremot inte av omflyttning i samma utsträckning.   
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4.6 Serneke   
Serneke Group AB är ett Göteborgsbaserat byggbolag som grundades år 2002 av Ola 
Serneke. Mellan 2008 och 2014 hette bolaget SEFA. Serneke är verksamma inom fyra 
affärsområden; bygg, anläggning, projektutveckling och fastighet. Bolaget omsätter drygt 5,6 
miljarder kronor och har cirka tusen anställda. Intervjun genomfördes med Krister 
Johansson, VD för affärsområdet fastighet. 
 

 
4.6.1 Fastighetsutveckling 
Johansson menar att PBL, bygglagstiftningen och miljöbalken har förändrats en del de senaste 
10-15 åren. Dock är det en långsam förändringsprocess, vilket medför att de ännu inte haft 
någon större påverkan på bygg- & fastighetsbolagens verksamhet. Serneke vill se förkortade 
ledtider och byggherrestyrda detaljplaner. Johansson säger att en del kommuner har börjat 
arbeta med just byggherrestyrda detaljplaner, vilket innebär att bolagen själva driver 
detaljplanen, tillsammans med en handläggare på kommunen. Kommunerna har planmonopol, 
men bygg- & fastighetsbolagen kan själva ta fram utredningar och rapporter, vilket går 
betydligt snabbare än när kommunerna ska göra det. Johansson menar också att det idag är 
svårt att finansiera bostadsprojekt. Banker vill idag låna ut maximalt 50-60 procent, resten av 
finansieringen kräver eget kapital, vilken gör finansieringen svår.  

 
4.6.2 Utveckling av nyproduktion kontra befintliga fastigheter 
Gällande bostäder är det i första hand nyproduktion som är aktuellt. Utveckling av befintliga 
fastigheter är en mer komplex process som Serneke inte gärna ger sig in i. Är det däremot så 
att de redan äger en fastighet, så är processen inte lika komplicerad. Serneke har köpt några 
sådana fastigheter, exempelvis vindslägenheter som har inretts. Det är dock i små volymer, 
enligt Johansson.  

 
4.6.3 Investeringsmetoder för fastigheter och byggnadskreditiv   
Johansson säger att Serneke arbetar utifrån egna kalkyler som har sin grund i etablerade 
investeringsteorier. Serneke har många medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter 
som alla kan bidra med tidigare kunskap i området. Projektets typ spelar också roll i valet av 
kalkyleringsmetod. Handlar det om bostadsrätter är kalkylen förhållandevis enkel. Vilket pris 
är marknaden villig att betala, och genererar det någon vinst? I första hand är “finare” 
områden mer attraktiva, men vi tittar också på mer utsatta områden, även om det inte 
genererar lika mycket vinst. Serneke bygger exempelvis bostadsrätter i området Gårdsten i 
Göteborg. Där är sedan tidigare en stor mängd hyresrätter, men kommunen vill ha en mer 
blandad upplåtelseform. Johansson menar att det är ett projekt som inte genererar några stora 
pengar men att en äkta samhällsbyggare agerar så.    
 
4.6.4 Bolagets intressenter  
Intressekonflikter inom bolaget, eller mellan bolaget och samhället, är inget som är ett 
problem, menar Johansson. Han säger att det också är svårt att veta vad samhället vill. Det 
kan skilja sig väldigt mycket kommuner emellan. Vissa kommuner är väldigt medvetna om 
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vad de vill ha och tydliga med strategier, men långt ifrån alla. Johansson säger att 
kommunerna emellanåt sätter väldigt höga priser på mark enbart för att det är marknadspris 
på marken. I en högkonjunktur är markpriserna höga och därefter byggs allting på. Det finns 
ingen strategi för vad samhället vill i stort, menar Johansson. De kommunala särkraven menar 
Johansson inte är något större problem. Det är bara något som bolagen måste hantera. Ibland 
kan bolagen hamna i situationer där beställaren kräver högre energikrav exempelvis, men det 
är något som Serneke ständigt strävar efter och Johansson anser det därför inte vara något 
problem. Däremot menar han att tiden ofta är ett problem. I Sverige tar det lång tid att få 
igenom detaljplaner, bara Göteborgs stad har en lång lista med detaljplaner som väntar på 
godkännande. Johansson hänvisar till ett av Sernekes egna projekt. År 2016 fick Serneke 
markanvisning till Lorensberg, ett område i centrala Göteborg, men någon detaljplan har ännu 
inte påbörjats. Detta är ett stort problem, enligt Johansson.     
 
4.6.5 Bostadssituationen i Sverige 
Enligt Johansson är är det brist på bostäder, och dessutom så har de människor som är i störst 
behov av bostäder inte råd med de som byggs. Där ligger ett stort problem. Johansson menar 
att det egentligen inte är bygg- & fastighetsbolagen som kan påverka situationen, utan att det 
är en statlig fråga som handlar om att staten bör subventionera bostäder för de som inte har. 
Hur det ska gå till är ett politiskt beslut. Bostadspolitiken måste vara långsiktig, och hela tiden 
bör det finnas möjlighet att producera ett visst antal bostäder i förhållande till hur demografin 
och tillväxten ser ut. Så har fallet inte varit i Sverige. Bostadspolitiken i Sverige är cyklisk 
och beroende av konjunkturen. “Problemet med dessa cykler är att de aldrig matchar 
bostadsefterfrågan”. Johansson säger att han hellre hade sett en sund takt i 
bostadsproduktionen och stimulerar den på något sätt så att människor som behöver kan få 
bostadsbidrag eller bostadstillägg som anpassas, istället för att subventionera 
bostadsproduktionen.    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



	

	 30	

5. Analys 
I detta kapitel analyseras den insamlade empirin från respondenterna och jämförs med den 
teoretiska referensramen.  

 

 
  

5.1 Fastighetsutveckling 
Den generella beskrivningen som de intervjuade bygg- & fastighetsbolagen ger är att 
fastighetsutveckling har ändrats gällande lagstiftning, regler och finansieringsmöjligheter för 
konsumenter. Squires & Heurkens (2016) beskriver att inom fastighetsutveckling finns det 
lagar och regler att förhålla sig till. AF-Gruppen, Besqab, JSB Construction och Serneke är 
eniga om att lagstiftningen och krav från myndigheter har stramats åt de senaste åren, medan 
Peab inte ser något revolutionerande inom lagstiftningen, Riksbyggen däremot ser att 
energikravet ökat och detta har lett till att det blivit dyrare att utveckla fastigheter energisnålt. 
Denna skillnad kan bero på att Peab är så pass stora och har lång erfarenhet av branschen, 
vilket gör att de kan se förändringar innan de sker och anpassa sig för att förändringarna inte 
nämnvärt ska påverka verksamheten. Fastighetsutvecklingen har inte kommit ikapp 
effektiviseringen och istället har då fastighetsutvecklarna ökat kostnaderna för att kunna 
uppnå de högre ställda energikraven. AF-Gruppen har också märkt av en förändring i att det 
är större fokus på frågan i att utveckla bostäder mer kostnadseffektivt. Samtliga respondenter 
ser även en förändring i kommunindividuella regler, så kallade särkrav. Särkraven gör att 
fastighetsutvecklarna inte kan utveckla samma typ av fastighet i flera kommuner, utan måste 
se över varje kommuns särkrav vilket gör processen att utveckla än mer komplex då 
produkten som utvecklas endast är applicerbar i enskild kommun. Beroende på särkrav och 
lagar att följa kan då fastighetsutvecklingsprojektet bli mindre komplext och tidskrävande 
eller kräva mer tid och bli en än mer komplex process, som även beskrivs av Gehner (2008). I 
framtiden vill fem av sex respondenter se förändring i att särkraven tas bort samt att hitta 
bättre finansieringslösningar för konsumenterna att köpa bostad, speciellt för de yngre. 
Serneke anser inte särkraven vara något problem utan det är mer något som 
fastighetsutvecklarna måste förhålla sig till. Samtliga respondenter vill även se kortare 
ledtider och byggherrestyrda detaljplaner. I dagsläget krävs godkännande av rätt instanser, 
innan tillstånden givits kan inget byggande ske, (Gehner, 2008), och processen att få tillstånd 
är för närvarande väldigt lång. Serneke har exempelvis väntat sedan 2016 på att få detaljplan 
godkänd på ett projekt, och menar att om bygg- & fastighetsbolagen själva får ta fram 
utredning och rapporter går processen snabbare. 
 

5.2 Utveckling av nyproduktion kontra befintliga fastigheter 
Ett gemensamt tema bland respondenterna är att samtliga anser att nyproduktioner är en mer 
lukrativ verksamhet. Dock är det endast JSB Construction som inte har något intresse av 
befintliga fastigheter alls i sin verksamhet. Respondenterna var eniga om att nyproduktioner 
är en enklare process rent utvecklingsmässigt, och dessutom mer lönsamt ur ett finansiellt 
perspektiv. Peab nämner att för att en hyresrättskalkyl ska fungera, exempelvis i 
Stockholmsregionen, får projektet kosta maximalt 40 000 - 45 000 kronor per kvadratmeter. 
Ett bostadsrättsprojekt i liknande storlek och läge kan däremot kosta 40 000 - 45 000 kronor i 
insats, adderat med ytterligare 11 000 - 13 000 kronor i lån, vilket innebär en betydligt större 
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intäkt för bolagen, då lånedelen blir en extra intäkt. Riksbyggen skiljer sig från mängden, de 
anser förvisso att nyproduktion är mer attraktivt för dem då processen är enklare, men ser 
även att det är viktigt att kunna arbeta med befintliga fastigheter och har ett projekt där de 
byggt hyresfastigheter på höjden, vilket är något som deras VD Leif Linde (2018) förespråkat 
för att skapa fler bostäder. Vi kan se att detta genomsyrat hela organisationen då Riksbyggen 
nämner att bygga hyresfastigheter på höjden möjliggör fler bostäder i ett befintligt område 
och ger möjlighet att bo kvar i området. Både Besqab och Serneke säger att det sällan är 
aktuellt att förvärva befintliga fastigheter i syfte att renovera. Däremot om fastigheten finns i 
deras ägandeskap ser flera av respondenterna en viss vinning i att utveckla den befintliga 
fastigheten, men att det inte är något som satsas på i första hand. Samtliga av respondenterna 
anser att processen för att utveckla nyproduktion gentemot ombyggnad är i princip 
densamma. Besqab anser att det är stor osäkerhet i utveckling av befintlig fastighet, i form av 
innehåll, kostnad och tekniska krav och att det kan vara en del andra beslut att ta. Enligt Plan- 
och Bygglagen (2010:900, 1 kap 4§) ställs det krav beroende på vilken storlek byggnaden har 
då flera enheter kan beröras av ändringen, samt om det är ändringsarbete som ska genomföras 
ställs det krav på hela byggnaden. Enligt Jordabalken 18 d § måste bolagen antingen ha fått 
godkänt att genomföra ändringarna av berörda hyresgäster, eller tillstånd från hyresnämnden. 

 

5.3 Investeringsmetoder för fastigheter och byggnadskreditiv 
Bolagens investeringsmetoder skiljer sig i verkligheten en del från de teoretiska 
investeringsmetoderna. Bolagens investeringsmetoder är baserade på olika komponenter som 
används för att göra en säregen bedömning på projekten. De teoretiska metoderna spelar viss 
roll i att forma sin egen, exempelvis kan vi se i svaren att ortsprismetoden används på ett eller 
annat sätt hos majoriteten av respondenterna men att varken ortsprismetoden eller någon av 
de andra metoderna är en ensam metod bolagen använder sig av för att bedöma sin 
investering. Riksbyggen, Besqab och AF-Gruppen berättade alla att den geografiska platsen 
spelar en viktig roll i investeringsbedömningen. JSB Construction nämner att 
nuvärdesmetoden ofta är aktuell i deras verksamhet om de upprättar bostadsrätter i egen regi, 
annars är det beställaren som gör investeringsbedömningen. Peab säger att avkastningen på 
den egna kapitalet är den viktigaste faktorn när de beräknar sina investeringar. Det går att se 
tydliga spår av investeringsteorin i samtliga av respondenternas arbetssätt, men det är sällan 
som de teoretiska modellerna följs in i minsta detalj. Alla respondenter genomför en grundlig 
analys för att ta fram underlag till investeringsbedömningen som ska göras. I denna analys tas 
flera faktorer in, bland annat den eller de investeringsmetoder som bolaget inspireras av. 
Ortsprismetoden är enligt Besqab och AF-gruppen viktigt för att bedöma intäktsnivån, vilket 
även nämns av Brunes (2015) som menar att värdet på fastigheten bedöms av tidigare 
försäljningar. Analysen ger en bild över olika värdesiffror som kan placeras i en 
kostnadskalkyl och inkomstbedömning. Ett något utstående svar är att AF-Gruppen berättade 
att de alltid är delägare i sina projekt. Istället för att äga hela projektet själva tar de in delägare 
som gör en investering och utdelning sker beroende på ägarstrukturen i projektet. AF-
Gruppen är också enda respondent att nämna byggnadskreditiv som en del i deras 
investeringsarbete. De menar dock att bankerna ställer stora krav för att bolagen ska få 
byggnadskreditiv.  
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5.4 Bolagens intressenter  
Fem av de sex tillfrågade respondenterna menar på att de inte har haft några interna 
intressekonflikter kring vilka typer av projekt som bör utvecklas. Riksbyggen har tidigare haft 
ägare som velat utveckla hyresrätter, men det har inte skett då det inte gått i linje med 
bolagets filosofi. De menar också att fastighetsutvecklarna har sett till att tillgodose de som 
klarar högre finansiering, men att det finns en stor grupp i den yngre befolkningen som ej har 
möjlighet att få lån och att detta är något fastighetsutvecklarna måste arbeta mot, att bygga 
mot kundgrupper med andra behov. AF-gruppen säger att så länge avkastningskraven från 
den norska koncernledningen, som är en del av en organisations intressenter (Freeman, 1983), 
tillfredsställs är de relativt fria i sin verksamhet. Samtliga respondenter menar att 
kommunernas, som även är en intressent om intressentmodellen bryts ned i mindre 
beståndsdelar (Grafström, et al,. 2008), intresse inte alltid är i linje med bygg- & 
fastighetsbolagens, och samverkar inte de så är det svårt för bolagen att tillgodose 
bostadsbehovet, stöd från intressenter är en nyckel för att bolag ska nå långsiktig framgång 
(Cini, Kürşat, & Atilla, 2018). Peab har i flera år försökt få kommunen att ändra sin strategi 
för att förenkla bostadsproduktionen. AF-Gruppen nämner handel i bostadsområde som en 
intressekonflikt som har uppstått där kommuner velat ha levande bottenplan medan bygg- & 
fastighetsbolagen ansett att området inte varit attraktivt för handel utan bara bostäder. I sådana 
fall har tomma bottenplan riskerats eftersom parterna inte kommit överens. JSB har sett 
konflikt gällande priserna på bostadsrättsmarknaden förr mot nu. När marknaden var som 
mest attraktiv var det stor köpvilja och priserna trappades upp, men på senaste tiden har 
marknaden mättats och samhället, som intressent (Freeman, 1983), vill inte längre betala 
priserna. Både Serneke och Peab nämner kommuners markpriser som en konflikt mellan 
bygg- & fastighetsbolag och kommun. Priset på mark höjs på grund av att marknadspris råder, 
priset blir högre i högkonjunktur och detta leder enligt Serneke till en snöbollseffekt på 
markpriserna. Peab menar att maximering av markpriser ej är hållbart på lång sikt och att 
produktionen blir för ensidig på de områdena, exempelvis finns det 1 400 osålda lägenheter i 
ett område i Uppsala, som alla är av samma typ.   
 

5.5 Bostadssituationen i Sverige 
Samtliga respondenter menar att det finns ett behov av bostadsproduktion i Sverige, men de 
ger olika beskrivningar av bostadssituationen i landet. Peab menar att den bild som återges i 
media ofta är en avspegling av Stockholmsområdet, vilken inte är representativ för hela 
landet. Exempelvis i Skåne är bostadsmarknaden relativt välmående. Riksbyggen ger en 
liknande beskrivning där behovet varierar stort beroende på geografisk plats. De nämner 
Halmstad och Göteborg som kommuner där behovet är heltäckande, det vill säga att alla typer 
av bostäder efterfrågas. Däremot finns det många andra kommuner där det inte finns ett 
heltäckande behov, utan istället kan det finnas behov för inflyttning men inte för omflyttning i 
samma utsträckning. Ser man till vad som rapporterats av kommuner har 243 av landets 290 
kommuner rapporterat om bostadsbrist, vilket överensstämmer med synen att det förvisso är 
en generell bostadsbrist i landet (Hyresgästföreningen, 2018). Serneke och JSB Construction 
är tydliga med att bostadsbristen i grund och botten är ett politiskt problem snarare än något 
som fastighetsutvecklarna ska fokusera på att lösa. Serneke menar att bostadspolitiken måste 
vara mer långsiktig och att det ska finnas möjlighet att producera rätt antal bostäder i 
förhållande till hur demografin och tillväxten ser ut. Bostadspolitiken är cyklisk i Sverige och 
beroende av konjunkturen, men problemet är att dessa cykler inte matchar bostadsefterfrågan. 
Eftersom JSB bygger åt kommuner blir bostadsbristen en större fråga för deras beställare än 
för dem själva. JSB nämner dock att det enligt en rapport från Boverkets Byggregler kommer 
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behövas 770 000 bostäder inom tio år, och menar att det i dagsläget byggs 50 000 - 55 000 
bostäder per år, vilket inte är tillräckligt. Hyresgästföreningen (2018) har genomfört en 
bostadsmarknadsenkät, riktad mot kommuner, som resulterade i att samtliga kommuner anser 
att det behövs byggas mer de kommande åren. 
 

AF-Gruppen anser att bostadsbristen är annorlunda nu än tidigare men att det fortfarande 
finns ett stort behov. De grundar dagens problem i fastighetsspekulationer kring bostadsrätter 
som uppstod för några år sedan när folk köpte flera lägenheter som inte var för dem att bo i, 
utan hyra ut eller sälja vidare till vinst. Det var enklare för privatpersoner att få lån, 
fastighetsutvecklarna hade ingen risk eftersom de sålde slut sina projekt snabbt, samt att 
slutkonsumenten inte heller satt med en stor risk då det alltid gick att sälja sin bostad. På 
grund av detta stramades regelverket kring finansiering åt vilket gjorde det svårare att få sin 
bostad finansierad, speciellt som ung. Hyresgästföreningen (2018) rapporterar även om att det 
är svårt för både byggherrar och privatpersoner att få lång för att finansiera bostad. AF-
Gruppen menar också att det mestadels är finare lägenheter som folk inte har råd med i 
dagsläget, och att fastighetsutvecklarna nu behöver tänka mer nog på var de bygger och vad 
som byggs. Besqab är inne på samma spår och anser att det behövs bostäder som är enklare 
och billigare, samt ett bredare produktutbud. Båda respondenter nämner att projekten pågår 
under lång tid och att fastighetsutvecklarna måste räkna med att marknaden ändras under 
projektets tid, vilket kan göra att konsumenten inte alltid efterfrågar samma produkt vid 
början av projektet som i slutet. Centrum för Management i byggsektorn (CMB) nämner i en 
rapport att Sverige inte har mött efterfrågan på bostadsbyggande sedan 1990-talet (Hagson, et 
al., 2017). Besqab ser en möjlighet i att lokalt anpassa produkten till en viss kundkategori, 
exempelvis modulbyggande som går ut på att bygga mindre lägenheter riktade till yngre 
kunder vilket möjliggör för yngre att få bostad. Unga personer är en stor del av den grupp som 
har svårigheter att komma in på bostadsmarknaden (Hyresgästföreningen, 2018). 
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5.6 Analysmodell 

 
 

Ovan modell är en vidareutveckling av teorimodellen från avsnitt 2.5 och är utvecklad utifrån 
analysen. Modellen visar hur teorierna länkas samman för att sedan analyseras med hjälp av 
empirin. Vi kan se att samtliga teorier och delproblem sammankopplas och påverkar varandra, 
vilka i sin tur påverkar investeringsbesluten i fastighetsutvecklingen. Investeringsmetoder, 
bolagets intressenter, fastighetsutveckling och bostadssituationen har genomgåtts i 
referensramen och lade grunden till teorimodellen. Utifrån teorimodellen har vi analyserat 
teorierna i referensramen tillsammans med svaren från intervjurespondenterna och kan i 
analysmodellen påvisa hur slutsatserna vi analyserat från analysen samspelar och påverkar 
investeringsbeslut inom fastighetsutveckling
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6. Slutsats 
I kapitlet presenteras problemformuleringen igen och slutsatserna punktas upp för att få en 
enklare överblick. I nästa steg presenteras varje slutsats för sig med en efterföljande mer 
fördjupad förklaring och diskussion om hur och varför slutsatsen dragits. 
 

 
 
Utifrån de sex bygg- & fastighetsbolag vi har undersökt gäller följande slutsatser som svarar 
på problemformuleringen. 
 

Vilka faktorer styr bygg- och fastighetsbolagens investeringsbeslut gällande deras 
fastighetsutveckling? 

 
● Konjunkturcyklerna har gjort det lönsamt för bygg- & fastighetsbolagen att bygga nya, 

dyrare bostäder med höjda bostadspriser som följd.  
 

● Kommunernas ökade inverkan försvårar utvecklingsprocessen. 
 

● Det finns en tydlig övervikt mot att utveckla nyproduktioner istället för att utveckla ett 
befintligt fastighetsbestånd.  
 

● Privata bolag som sysslar med fastighetsutveckling i första hand är intresserade av att 
generera så stor vinst som möjligt, vilket har resulterat i att utveckling av bostadsrätter 
prioriterats i första hand.  
 

● Sveriges befolkning kommer fortsätta öka och behovet av bostäder kommer följa den 
takten, men det är inte behovet av bostadsrätter som kommer öka utan hyresrätter.  
 

● Bolagens interna intressenter prioriteras före externa intressenter.  
 

● Bolagen har unika investeringsmetoder gällande bedömning av investeringsbeslut. De 
grundar sig i befintlig teori men har utvecklats och anpassats utefter medarbetares 
kompetens och hur bolagen arbetar. 

 
 
Slutsats 1: Konjunkturcyklerna har gjort det lönsamt för bygg- & fastighetsbolag att bygga 
nya, dyrare bostäder med höjda bostadspriser som följd.  
 

Konjunkturen de senaste fem, sex åren har varit fördelaktig för fastighetsutvecklarna. Det har 
funnits en marknad som har varit villig att betala för dyrare bostadsrättsprojekt, vilket har 
inneburit att många bygg- & fastighetsbolag har valt att satsa på just den upplåtelseformen. 
Det har varit lätt att finansiera projekten och risken för bygg- & fastighetsbolagen har varit 
liten då bostäderna, tack vare konjunkturen, sålts till slutkonsumenter utan problem. 
Slutkonsumenterna hade under den här tiden enklare att få finansiering till bostäder, och 
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kunde därför köpa och sälja utan någon större risk. “Köp-och-sälj-boomen” har dock avtagit 
en aning de senaste två, tre åren vilket har resulterat i att många människor inte längre har råd 
att finansiera köp av de bostäder som byggts.  

 
Slutsats 2: Kommunernas ökade inverkan försvårar utvecklingsprocessen.   

 
Bygg- & fastighetsbolagen vill i flera fall se förändringar i kommunernas arbetssätt, då 
kommunerna ofta försvårar bolagens verksamhet. Under de senaste åren har kommunala 
särkrav tillkommit och gör det svårare för bygg- & fastighetsbolag att utveckla 
kostnadseffektivt. Kommunernas maximerade markpriser är även en faktor som stjälper 
bolagen i flera fall och gör det svårare att få till stånd en byggnation. Långa ledtider för 
detaljplaner är ytterligare en faktor som försvårar arbetet för bygg- & fastighetsbolagen. 
Kommunerna är en stor intressent inom fastighetsutveckling och hur bolagen utvecklar 
fastigheterna, då kommunerna måste avhjälpa bostadssituationen i sin kommun. 
Intressekonflikterna som uppstår mellan fastighetsutvecklingsbolagen och kommunerna 
stjälper istället för hjälper den rådande bostadssituationen. 
 

Slutsats 3: Det finns en tydlig övervikt mot att utveckla nyproduktioner istället för att 
utveckla ett befintligt fastighetsbestånd.  

 
Grunden till detta investeringsbeslut är i första hand att det är en enklare process för bygg- & 
fastighetsbolag att upprätta nya fastigheter. En befintlig fastighet kräver ofta en större 
satsning i syfte att exempelvis miljöanpassa byggnaden, än vad en nyproduktion gör, där 
bygg- och fastighetsbolagen tar fram fastigheten från grunden. Detta har gjort att bygg- & 
fastighetsbolag ofta väljer den enklare och mindre riskfyllda vägen. Utveckling av en befintlig 
fastighet blir mer riskfylld då det är viss osäkerhet kring byggnaden, exempelvis på 
beståndsdelar eller system som försvårar processen. Att kombinera ett enklare alternativ av 
fastighetsutveckling med en mer lukrativ upplåtelseform i bostadsrätt ger mer incitament för 
bygg- & fastighetsbolag att utveckla nyproduktioner. 

 
Slutsats 4: Privata bolag som sysslar med fastighetsutveckling i första hand är intresserade 
av att generera så stor vinst som möjligt, vilket har resulterat i att utveckling av 
bostadsrätter prioriterats i första hand.  

 
Hyresrätter, som är den mest efterfrågade upplåtelseformen, har länge hamnat i skuggan till 
förmån för bostadsrätter. Detta beror delvis på att de privata bygg- & fastighetsbolagen har 
sett stora möjligheter att investera i utveckling av bostadsrätter vilket är mer lönsamt än 
hyresrätter. På senare år har detta uppdagats som ett problem. Under den förmånliga tiden 
som bygg- & fastighetsbolag gick igenom med att bygga bostadsrätter producerades stora 
mängder bostadsrätter, och fastighetsutvecklarna lyckades alltid få sålt dem. Resultatet blev 
att bolagens interna intressenter, såsom aktieägare, fick sina avkastningskrav tillgodosedda då 
projekten genomfördes lyckosamt. Privatpersoner hade enklare att få sin bostad finansierad 
och kunde därmed också alltid köpa och sälja utan någon risk. Nu har lagstiftning, regler och 
finansieringsmöjligheter påverkat fastighetsutvecklingen de senaste åren. Åtstramningarna, 
speciellt kring energikraven och kommunala särkrav, har gjort att fastighetsutvecklingen 
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blivit mer kostsam, men samtidigt är det en större efterfrågan på att fastighetsutveckla mer 
kostnadseffektivt. Fastighetsutvecklingen ligger efter i frågan om att få de två delarna att 
samspela. Strängare krav på finansiering ställs på både bygg- & fastighetsbolag, för att bygga 
fastigheterna, samt på privatpersoner för att de ska få bostadsköpet finansierat. I och med 
faktorerna som försvårat både produktion, försäljning och köp av bostadsrätt är det hög tid att 
börja tänka i andra banor. 
 

Slutsats 5: Sveriges befolkning kommer fortsätta öka och behovet av bostäder kommer följa 
den takten, men det är inte behovet av bostadsrätter som kommer öka utan hyresrätter.  

 
Att se möjlighet i att anpassa verksamheten efter hur verkligheten kommer utspela sig är ett 
smart strategiskt val. Privata bygg- & fastighetsbolag kommer fortfarande vara ute efter att 
tjäna pengar i första hand, men det kommer finnas vinning gentemot bolagets intressenter i 
form av samhället att utveckla hyresrätter. Processen att utveckla hyresrätter kontra 
bostadsrätter är snarlik, men utifrån analysen kan vi se att kalkylen för hyresrätter är enklare 
för fastighetsutvecklarna att få ihop. 
 
Slutsats 6: Bolagens interna intressenter prioriteras före externa intressenter.  
 

I de flesta fallen kommer bolagen att välja det investeringsbeslut som gagnar det egna bolaget 
före externa intressenter. Aktieägarnas avkastning och bolagsfilosofi går före då 
kommunernas intressen sällan går i linje med fastighetsutvecklarnas. Då privatägda bolag i 
första hand vill generera så stor vinst som möjligt, och möta aktieägarnas avkastningskrav, så 
har de valt att tillgodose den delen av marknaden som klarar av en högre finansiering. Den 
intressentgrupp som inte klarar av en högre finansiering har därför hamnat i skymundan.      

    
Slutsats 7: Bolagen har unika investeringsmetoder gällande bedömning av 
investeringsbeslut. De grundar sig i befintlig teori men har utvecklats och anpassats utefter 
medarbetares kompetens och hur bolagen arbetar. 

 
Inga av bolagen följer de teoretiska investeringsmetoderna i detalj, däremot är det tydligt att 
det finns spår av de teoretiska metoderna i bolagens investeringsbeslut men var och en av 
respondenterna har sina egna unika metoder som skapats utifrån teori, branscherfarenhet och 
medarbetares kompetenser. Av de teoretiska modellerna är ortsprismetoden den 
investeringsmetod som flest bolag använt som grund för att skapa sin unika 
investeringsmetod, utöver det används avkastningsmetoden för att bedöma avkastningen till 
aktieägare och investerare och kunna tillgodose dessa intressenter. 

 

6.1 Praktiska implikationer 
Vi kan se att bygg- & fastighetsbolag och kommuner inte arbetar för att hjälpa varandra i så 
hög utsträckning som de borde. Parternas arbetssätt sätter snarare käppar i hjulet än bidrar till 
en sundare relation och process. Utvecklarna är mer resultatinriktade, vill att det ska ske så 
snabbt som möjligt, medan kommunernas ledtider är längre än vad fastighetsutvecklarna 
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föredrar. En gemensam framtagen process för hur detaljplaner formateras och markpriser 
bestäms hade underlättat för båda parter. Vi anser inte att utvecklingen av bostadsrätter ska 
avslutas, utan att fastighetsutvecklarna bör finna mer vinning i att involvera hyresrätter i sin 
fastighetsutveckling. Kommunerna bör arbeta för att i så hög utsträckning som möjligt 
underlätta arbetet för fastighetsutvecklarna, exempelvis genom att tillhandahålla detaljplaner 
snabbare och korta ner andra väsentliga ledtider. Vi anser också att både bygg- & 
fastighetsbolag och kommuner bör arbeta för att reducera cyklerna på bostadsmarknaden. En 
jämnare och mer sansad bostadsproduktion hade förbättrat möjligheterna att kraftigt 
underlätta bostadssituationen i landet, istället för en konjunkturbaserad produktion. 

 

6.2 Förslag till framtida forskning 
I avsnittet presenteras förslag på hur framtida studier och undersökningar kan genomföras 
för att få högre validitet, mer generella resultat och/eller mer jämförbarhet. 

 

 

 
Byggbranschen är, som vi tidigare nämnt, en stor bransch. Förslag till vidare forskning kan 
därför vara att utöka studien till ännu fler bolag för att öka validiteten ytterligare. Vi har valt 
att undersöka privata bygg- och fastighetsbolag då vi anser att privata bolag har större 
valmöjligheter att bedriva sin verksamhet som de själva vill. Vi ansåg det därför intressant 
undersöka hur de bolagen tenderar att välja sina projekt. Därför vill vi lämna som förslag att 
göra en liknande studie från allmännyttans perspektiv för att se hur det skiljer sig åt, antingen 
som enskild studie, eller en studie med kombination av allmännyttans perspektiv och privata 
bolag och jämföra deras likheter och olikheter. Då statliga projekt inte bedrivs för att 
maximera vinst, utan fokuserar mer på att göra kommunal nytta, är det troligt att en sådan 
studie kommer att ge en betydande skillnad i utfall.   
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8. Bilagor 
 

8.1 Bilaga 1 
 
Fråga om respondenten 
● Vad är din roll i bolaget? Beskriv dina arbetsuppgifter 

 
Fastighetsutveckling 

● Hur skiljer sig fastighetsutveckling åt nu jämfört med 10-15 år sedan? Vill ni se 
förändringar? 

 
Investeringsbeslut 

● Hur ser ni på att bygga hyresrätter kontra bostadsrätter? Vilka skillnader finns det från 
ert perspektiv? 

● Hur ser ni på att bygga hyresrätter kontra bostadsrätter? Vilka skillnader finns det från 
ert perspektiv? 

● Hur ser ni på nyproduktioner kontra utveckling av befintliga fastigheter? Vilket är 
mest attraktivt? 

● Vilka investeringsmetoder är vanligast förekommande för er? Används olika beroende 
på projektets typ, geografiska läge m.m.? 

● Finns bostadsbristen i Sverige med som en faktor i investeringsbesluten kring vilka 
typer av projekt som ska utvecklas? 

 
Intressentmodellen 

● Har ni upplevt konflikter mellan exempelvis bolagets finansiärer och samhället i stort? 
Vi tänker exempelvis att finansiärerna kan vilja bygga mer lönsamma projekt än vad 
samhället efterfrågar. 

● Kan ni se ett värde i att utveckla mindre lönsamma projekt i syfte att ge tillbaka till 
samhället? 

 
Bostadssituation 

● Hur ser ni på den rådande bostadssituationen i Sverige?  
● Hur ser era framtidsprognoser ut gällande bostadsbrist och framtida 

fastighetsutveckling?  
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