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SAMANFATTNING 
 

Den tilltagande bristen på tillgängliga bostäder påverkar på lång sikt förutsättningarna för 

den ekonomiska tillväxten i Sverige. Genomförandet av nyproduktion fyller därmed en 

viktig roll i den ekonomiska välfärden. Ur ett företagsekonomiskt perspektiv ses den höga 

efterfrågan på bostäder som en intressant investeringsmöjlighet. Syftet med denna studie är 

därmed att undersöka och analysera hur investeringsprocessen vid nyproduktion av 

hyreslägenheter ser ut i kommunala bostadsföretag samt att identifiera vilka faktorer som 

påverkar investeringsprocessen.   

 

Denna studie har en deduktiv ansats och har genomförts som en fallstudie. Sex fallföretag 

har medverkat. Datainsamling har skett genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer samt 

analys av årsredovisningar och ägardirektiv. Det empiriska materialet har analyserats 

tematiskt i förhållande till studiens referensram. 

 

Resultatet visar att det finns stora likheter mellan fallföretagens investeringsprocess och 

teoretiska investeringsmodeller. Studien visar därtill att investeringskalkyler är helt 

avgörande för fallföretagens investeringsbeslut. Slutligen kan nämnas att det tydligaste 

resultatet som framkom i denna studie är att det finns ett stort antal faktorer som i olika 

omfattning påverkar nyproduktion av hyreslägenheter. 

 

Uppsatsen bidrar till en ökad förståelse i anknytning till hur kommunala bostadsföretag 

agerar i investeringsprocessen vid nyproduktion av hyreslägenheter. Uppsatsen belyser även 

hur investeringsunderlag används i fallföretagen. Denna undersökning styrker tidigare 

forskning gällande faktorer som påverkar investeringsprocessen samt tillför därigenom 

ytterligare empiriskt bevis för betydelsen av dessa. 

 

Fortsatt forskning kan ha till syfte att utreda varför bostadsföretag använder olika 

investeringskalkyler och lönsamhetsmått. Ett annat förslag är att generalisera viktiga faktorer 

samt förklara varför dessa faktorer påverkar investeringsprocessen. Ytterligare ett förslag till 

vidare forskning är att kartlägga den teoretiska kompetensen hos beslutsfattare inom 

bostadsföretag, med fokus på företagsekonomiska begrepp. 

 

Nyckelord: Investeringskalkyler; investeringsprocess; kommunala bostadsföretag¸ 

nyproduktion. 
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ABSTRACT 
 

The increasing shortage of available housing affects the long-term prospects for economic 

growth in Sweden. The implementation of new production thus plays an important role in 

the economic welfare. From a business perspective, high demand for housing is seen as an 

interesting investment opportunity. The aim of this study is thus to examine and analyze the 

investment process in new construction of rental apartments in municipal housing companies 

and to identify factors that affect the investment process. 

 

This study has a deductive approach and is conducted as a case study.  Six case companies 

have participated. Data was collected through qualitative semi-structured interviews as well 

as annual reports and owner directives. The empirical material was analyzed thematicly in 

relation to the practical and theoretical frameworks. 

 

The result indicates that there are considerable similarities between the case companies’ 

investment process and theoretical investment models. The study shows that investment 

appraisals are crucial to the case companies’ investment decisions. Finally, an obvious result 

from this study is that there are a large number of factors which to various degrees affect 

new construction of rental apartments. 

 

The study contributes to a greater understanding of how municipal housing companies’ acts 

in the investment process of new construction of rental apartments. The study also illustrates 

how the investment basis is used in the case companies. This study confirms earlier research 

about factors affecting the investment process and adds thereby further empirical evidence 

for the importance of these factors. 

 

Further research may be aimed to investigate municipal companies’ use of different 

investment appraisals and profitability measure. Another proposal is to generalize important 

factors and explain why these factors affect the investment process. A further proposal for 

further research is to identify the theoretical skills of decision-makers in housing companies, 

focusing on business concepts.  

 

Key words: Investment appraisal; investment process; municipal housing companies; new 

construction. 
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Förkortningslista och begreppsdefinitioner 

Förkortningslista  

Allbolagen – Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 
 

Bostadsförsörjningslagen – Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar 
 

IRR – Internräntemetoden 

 

NPV – Nuvärdemetoden  
 

SABO – Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag 

 

Begreppsdefinitioner 

Investering – Resurser som används för att anskaffa en tillgång, vilken förväntas generera 

framtida nytta över en flerårig tidsperiod (Fjertorp, 2010). 

Investeringsmodell – Formaliserad sammanställning av investeringsprocessen. 

Investeringsprocess – Förloppet att fatta investeringsbeslut utifrån en lång placeringshorisont. 

I denna studie inleds investeringsprocessen med ett initialt beslut om att investera i 

nyproduktion. Processen avslutas då det slutgiltiga beslutet om var och vad företagen ska 

nyproducera är fattat. Utvärdering av investeringen exkluderas därmed. 
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1. Inledning  

I det inledande kapitlet beskrivs studiens bakgrund och problematisering, vilket leder fram till 

syfte och forskningsfrågor. Därefter presenteras studiens avgränsningar och avslutningsvis 

uppsatsens vidare disposition.  

 

1.1 Bakgrund                   

Lorenz och Trück (2008) belyser att investerare bör se över ett stort antal 

investeringsmöjligheter på ett flertal olika marknader. Dessa marknader innefattar bland annat 

aktier, obligationer, råvaror och fastigheter. Detta betyder att investerare inte enbart kan mäta 

investeringar mot riktmärken inom samma marknad, utan behöver göra det även mot en mängd 

alternativ på olika marknader (ibid.). Avkastningskrav bör därmed fastställas utifrån 

avkastningskrav på alternativa investeringar, så kallad alternativkostnad.  

 

I den samtida ekonomin vilken präglas av lågkonjunktur och finansiell instabilitet är 

fastighetsinvesteringar en av de mest attraktiva möjligheterna för företag (Maria, 2013). 

Internationell statistik visar att fastighetssektorn varit en av de mest lönsamma branscherna de 

senaste två decennierna. Maria (2013) menar att en investerare, på finansmarknaden likväl som 

på fastighetsmarknaden, behöver ta hänsyn till och analysera investeringens avkastning, 

likviditet och risk. Då dessa faktorer påverkar värdet på investeringen. 

 

Enligt Seay, Carswell, Nielsen och Palmer (2013) har fastigheter traditionellt ansetts vara en 

värdefull komponent i en investeringsportfölj. De avkastnings- och riskegenskaper som finns 

på fastighetsmarknaden är en avgörande faktor för finansiella investeringsbeslut för den 

allmänna portföljförvaltningen, menar Lorenz och Trück (2008). Även Keeris och Langbroek 

(2009) påtalar att det vid fastighetsinvesteringar är nödvändigt att bedöma investeringens 

avkastning och risk. 

 

Enligt Maria (2013) behöver fastighetsinvesterare använda sig av försiktighet och analytiskt 

tänkande eftersom fastighetsmarknaden har flera karakteristiska drag. Fastigheter har en lång 

livslängd och varje fastighet är unik genom sitt geografiska läge, nyttjandevärde och 

finansieringsform, påtalar Maria (2013). Fastighetsinvesteringar är en investeringsform som 

säkerställer kapital för en lång tid. Även om marknaden går ner ordentligt så finns fortfarande 

den ursprungliga investeringen kvar (Maria, 2013). 
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All genomförande av bostadsproduktion i Sverige har, enligt Warsame, Wilhelmsson och Borg 

(2010), en viktig roll i den ekonomiska välfärden samt den övergripande utvecklingen av 

bostadspolitiken i landet. Enligt Turner (2008) påverkar den tilltagande bristen av tillgängliga 

bostäder både bildandet av nya hushåll och en fungerande arbetsmarknad. På lång sikt påverkas 

även förutsättningarna för ekonomisk tillväxt (ibid.). Lösningen på detta problem är, enligt 

Turner (2008), antingen en mer effektiv användning av befintliga bostäder eller en ökad 

nyproduktion av bostäder.  

 

Investeringar i nyproduktion av bostäder är långsiktiga beslut (Maria, 2013). God 

marknadskännedom är därmed avgörande för att komma fram till korrekta investeringsbeslut. 

Idag är efterfrågan på små och billiga bostäder stor och kötiderna är långa (Boverket, 2015a). 

Vakansrisken är därmed liten för de bostadsföretag som investerar i nyproduktion av 

hyresfastigheter med små lägenheter. Även om nyproducerade lägenheter får en högre hyra så 

frigörs lägenheter med lägre hyra genom en omflyttning i befintligt bestånd.  

 

Investeringar påverkar företagets verksamhet under hela investeringens livslängd. Enligt Kim 

(2006) är investeringsbeslut därmed bland de viktigaste beslut som fattas i företag. Detta 

tillsammans med en hög efterfrågan på nyproduktion medför att investeringar i nyproduktion 

är ett aktuellt ämne. Det är därför intressant att undersöka hur företag arbetar med investeringar. 

 

1.2 Problematisering 

Trots att forskare har intresserat sig för investeringar och investeringsprocessen sedan mitten 

av 1900-talet (Fjertorp, 2010), anser många forskare att litteraturen på området är otillräcklig. 

Gallimore, Hansz och Gray (2000) menar att litteraturen om investerarbeteende vid 

fastighetsinvesteringar är sparsam och dåligt integrerad, samt att den främst fokuserar på stora, 

institutionella investerare. De belyser att litteraturen om beslutsfattande domineras av 

rationalistiska perspektiv och att den fokuserar på granskning av modeller som människor bör 

följa, snarare än att belysa hur beslut faktiskt fattas (ibid.). 

 

Öhman, Söderberg och Westerdahl (2013) påtalar att det krävs mycket pengar vid stora 

fastighetsinvesteringar. De menar även att investeringsprocessen är en komplicerad och 

tidskrävande process. Det krävs arbete för att utvärdera om en investering är genomförbar och 

i så fall förbereda för att kunna genomföra investeringen, menar Öhman et al. (2013). 
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Investeringsprocessen i fastighetsinvesteringar kan enligt tidigare forskning sammanställas i 

formaliserade investeringsmodeller. Sah, Gallimore och Clements (2010) förklarar dock att det 

inte finns någon allmänt accepterad investeringsmodell som omfattar alla aspekter av 

investeringsprocessen vid fastighetsinvesteringar.  

 

Keeris och Langbroek (2009) anser att investeringar endast ska genomföras om de skapar värde 

för investeraren. När vinst är det yttersta målet med en investering är det förhållandevis enkelt 

att utforma investeringsprocessen på ett logiskt och systematiskt sätt och uppföljningen kan ske 

utifrån lönsamheten, menar Fjertorp (2010). I vinstmaximerande organisationer finns det 

därmed god kunskap om förutsättningarna för investeringsverksamheten (ibid.). 

 

Däremot identifierar Fjertorp (2010) att kommunala bolag delvis har andra mål med 

investeringar. Kommuner kan bland annat ha som mål att expandera, skapa attraktionskraft eller 

göra anpassningar (ibid.). Viktigt är dock att investeringsprocessen utgår från företagets mål, 

oavsett om dessa är vinstmaximering eller att skapa samhällsnytta, påtalar Fjertorp (2010). 

 

Enligt Frank, Souza, Ribeiro och Echeveste (2013) är nyproduktion ett område där chefer väljer 

bland flera olika investeringsalternativ. Även Fjertorp (2010) menar att det vid 

investeringsbeslutet sker en prioritering mellan olika alternativ. Detta för att kunna genomföra 

det alternativ som bidrar mest till att uppnå målet. Fjertorp (2010) förklarar att det inte går att 

genomföra alla investeringar och att alternativen därför behöver prioriteras. 

 

Batra och Verma (2014) påtalar att investeringsbeslut kan vara avgörande för företags resultat. 

När företag fattar investeringsbeslut behöver de därför se till att de beslutsgrundande 

investeringskriterierna stödjer företagets affärsstrategi och förstärker företagets 

konkurrensfördel gentemot konkurrenter (ibid.). Investeringar kan därmed ses som medel för 

att uppnå företaget strategiska mål. 

 

Det är viktigt att säkerställa att investeringarna som genomförs är lönsamma. För att säkerställa 

att de investeringar som företagen genomför är lönsamma är det därför viktigt att företagen 

använder bra investeringsunderlag. Har företag lönsamhetsmål så görs en prioritering utifrån 

lönsamhet (Fjertorp, 2010). Fjertorp (2010) anger att investeringars lönsamhet kan bedömas 

med hjälp av investeringskalkyler. Enligt tidigare forskning finns det tre typer av 
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investeringskalkyler som ofta används i praktiken (Graham och Harvey, 2001). Dessa är 

nuvärdeberäkning, återbetalningsmetod och internräntemetod (ibid.). 

 

Investeringsprocessen vid nyproduktion påverkas av ett flertal olika faktorer (Boverket, 2012; 

Lind, 2003; Maria, 2013). Tillgång till byggbar mark, markpolitik, planläggning samt höga 

markpriser är faktorer som enligt Boverket (2012) påverkar företagens investeringsprocess. 

Företagens produktionskostnader har de senaste åren ökat, vilket också påverkar 

investeringsprocessen vid nyproduktion (ibid.). Även Maria (2013) anser att 

investeringsprocessen påverkas av flera faktorer. Bland dessa nämns skatte- och finanspolitik, 

svängningarna i fastighetsmarknaden, utvecklingsgraden i landet samt rörligheten på 

bostadsmarknaden (ibid.). 

 

Lind (2003) beskriver ett antal faktorer som har påverkat bostadsbyggandet i Sverige under den 

andra hälften av 1990-talet. En faktor som enligt Lind (2003) påverkar nyproduktionen är 

situationen i det befintliga beståndet, så som kötider för hyreslägenheter och priser på ägda 

bostäder. En annan faktor anges vara regler och förordningar så som hyresreglering, 

skatteregler, subventioner till nybyggnation och bestämmelser om standarder för nybyggnation 

(ibid.). Därtill nämner Lind (2003) faktorer som påverkar utbud och efterfrågan av nya 

hyreslägenheter. Utbudet påverkas enligt Lind (2003) av den kommunala planprocessen och 

konkurrensnivån i byggsektorn, medan efterfrågan påverkas av demografiska faktorer, köpkraft 

och preferenser. 

 

Målet med den här studien är att bidra till en ökad förståelse för investeringsprocessen. Detta 

då flertalet forskare anser att litteraturen på området är otillräcklig (Fjertorp, 2010; Gallimore 

et al. 2000; Hsu, 2014; Roberts och Henneberry, 2007). Denna studie fokuserar på 

investeringsprocessen vid nyproduktion av hyreslägenheter i kommunala bostadsföretag. 

Motivet till detta är att det rör sig om investeringar som är komplexa och omfattar mycket 

kapital. Tanken är därför att investeringsprocessen ska vara tydligare och 

investeringsunderlaget mer omfattande än vid andra och mindre investeringar. Kommunala 

bolag hamnar i fokus av den anledningen att det främst är de som investerar i nyproduktion i 

mellersta Sverige, författarnas närområde.  
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1.3 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att undersöka och analysera hur investeringsprocessen vid 

nyproduktion av hyreslägenheter ser ut i kommunala bostadsföretag samt att identifiera vilka 

faktorer som påverkar investeringsprocessen.   

 

Utifrån studiens syfte har tre forskningsfrågor formulerats för att precisera syftet. 

 

1. Hur ser de kommunala bostadsföretagens investeringsprocess ut i jämförelse med teoretiska 

investeringsmodeller? 

2. Vilka investeringsunderlag ligger till grund för företagens investeringsbeslut? 

a. Vilka investeringskalkyler används för att bedöma lönsamhet? 

b. Vad grundas investeringsunderlaget på utöver lönsamhetsbedömning? 

3. Vilka faktorer påverkar investeringsprocessen vid nyproduktion av hyreslägenheter? 

 

1.4 Avgränsningar 

Studien omfattar endast kommunala bostadsföretag i mellersta Sverige som i dagsläget 

genomför nyproduktion av hyreslägenheter. Med anledning av studiens omfattning och 

begränsade genomförandetid har antalet fallföretag avgränsats till sex stycken. Studien 

avgränsas även genom att endast omfatta processen från det initiala investeringsbeslutet fram 

till det slutgiltiga investeringsbeslutet. Utvärdering av investeringen exkluderas därmed.  
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1.5 Disposition  

I kapitel 2 förklaras studiens metodologiska ställningstaganden, följt av en beskrivning av 

tillvägagångssätt vid urval, datainsamling och analys. Därefter ges en beskrivning av 

kvalitetskriterier och förekommande etiska överväganden. Kapitlet avslutas med en diskussion 

om källkritik samt metodkritik. 

⬇ 

I kapitel 3 ges en redogörelse för studiens referensram, vilken är indelad i tre delar. Först 

presenteras en praktisk referensram i syfte att ge förståelse för den kontext kommunala 

bostadsföretag är verksamma inom. Här ges även en introduktion till investeringsprocessen, 

investeringskalkyler samt avkastningskrav. I den teoretiska referensramen presenteras 

institutionell teori samt intressentteori. Därefter presenteras tidigare forskning om 

investeringsmodeller, investeringskalkyler samt faktorer som påverkar investeringsprocessen. 

Avslutningsvis sammanfattas kapitlet med en undersökningsmodell. 

⬇ 

I kapitel 4 presenteras resultatet från den empiriska undersökningen. Empirikapitlet struktureras 

utifrån undersökningsmodellens tre delområden. Först presenteras fallföretagens 

investeringsprocess, följt av investeringsunderlag och slutligen faktorer som påverkar 

investeringsprocessen.   

 

⬇ 

I kapitel 5 analyseras studiens empiriska material mot tidigare presenterad teori. Analysen 

genomförs utifrån de delområden som presenteras i undersökningsmodellen. Först analyseras 

investeringsprocessen, därefter investeringsunderlag och slutligen de faktorer som påverkar 

investeringsprocessen. 

⬇ 

I kapitel 6 presenteras studiens slutsatser utifrån ovanstående analys. Syfte och forskningsfrågor 

besvaras. Därefter framställs studiens bidrag. Slutligen ges förslag till vidare forskning inom 

området. 
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2. Metod 

I detta kapitel förklaras studiens metodologiska ställningstaganden, följt av en beskrivning av 

tillvägagångssätt vid urval, datainsamling och analys. Därefter ges en beskrivning av 

kvalitetskriterier och förekommande etiska överväganden. Kapitlet avslutas med en diskussion 

om källkritik samt metodkritik. 

 

2.1 Metodologiska ställningstaganden 

Nedan skildras de ställningstaganden som gjorts gällande hur forskningen ska bedrivas. 

Forskningsstrategi, forskningsansats och forskningsdesign har valts med utgångspunkt i vad 

som är lämpligast med tanke på studiens syfte och frågeställningar. 

 

2.1.1 Forskningstradition och forskningsstrategi 

Ryan, Scapens och Theobald (2002) beskriver tre vanliga tillvägagångssätt inom 

redovisningsforskning, vilka har sin utgångspunkt i forskarens syn på ontologi och 

epistemologi. Enligt Ryan et al. (2002) kan forskare utgå från tolkande (interperative), 

traditionell (mainstream) eller kritiskt (critical) redovisningsforskning. Detta illustreras av 

figuren nedan.  

 

 

Figur 1: Taxonomi av redovisningsforskning (Ryan et al., 2002, s. 40, egen översättning). 
 

Figuren illustrerar vanliga forskningstraditioner inom redovisningsforskning. Denna studie 

utgår från en tolkande forskningstradition, vilken placeras längst ner till vänster i taxonomin 

ovan.  
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Då vissa forskningsfrågor lämpligen besvaras med kvantitativ forskning och andra med 

kvalitativ bör forskningsstrategi väljas dels utifrån forskarens personliga syn på ontologi och 

epistemologi, dels utifrån vilka frågor forskaren vill besvara. Enligt Bryman och Bell (2013) är 

ett sätt att klassificera olika metoder och tillvägagångssätt inom företagsekonomisk forskning 

att skilja på kvantitativ och kvalitativ forskningsstrategi.  

 

En kvantitativ forskningsstrategi bygger på ett deduktivt synsätt och betonar kvantifiering vid 

insamling och analys av data. Kvantitativ forskning grundas även på en positivistisk 

kunskapssyn och ger uttryck för en objektivistisk världsbild. En kvalitativ forskningsstrategi 

betonar tvärtom i huvudsak ett induktivt synsätt och värdesätter ord vid insamling och analys 

av data. Kvalitativ forskning grundas därtill på ett tolkande, hermeneutiskt, synsätt samt en 

konstruktivistisk världsbild. Denna studie utgår från en tolkande forskningstradition och 

synsätt.  

 

I studien analyseras investeringsprocessen i bostadsföretag i syfte att skapa förståelse för denna 

process. Detta är en komplex fråga som kan tolkas på många olika sätt. För att kunna besvara 

studiens syfte samlas empiri genom semistrukturerade intervjuer med beslutsfattare på 

bostadsföretag. Ahrne et al. (2011) menar att kvalitativ forskning är lämplig när syftet är att 

beskriva, förklara eller tolka. En kvalitativ forskningsstrategi anses därmed lämplig då studien 

har ett förklarande syfte och forskarna antar ett tolkande perspektiv. 

 

2.1.2 Forskningsansats 

Enligt Bryman och Bell (2013) utgår kvalitativ forskning vanligen från en induktiv ansats, 

vilket innebär att forskning utgår från ett empiriskt fenomen och försöker generera nya teorier. 

Detta är inte syftet med denna studie.  

 

Studien tillämpar istället en deduktiv forskningsansats. Då det finns mycket tidigare forskning 

om investeringsprocesser anses det lämpligt att studien utgår från tidigare forskning och tar vid 

där tidigare studier slutat. Forskning som utgår från befintlig teori vilka prövas mot verkligheten 

är, enligt Bryman och Bell (2013), kännetecknande för en deduktiv ansats. Tidigare forskning 

sammanställs i en undersökningsmodell (avsnitt 3.4) och utgör grunden för den empiriska 

studien.    
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2.1.3 Forskningsdesign 

Bryman och Bell (2013) förklarar att en forskningsdesign utgör en ram för insamling och analys 

av data i en undersökning. Det finns ett flertal forskningsdesigner för forskare att välja bland. 

Bland annat experimentell-, fallstudie-, tvärsnitts samt jämförande design (ibid.). Flyvbjerg 

(2006) menar att både tvärsnittsdesign och fallstudier är nödvändiga för en sund utveckling 

inom samhällsvetenskaplig forskning. Han menar att fördelen med tvärsnittsdesign är 

undersökningarnas bredd medan problemet ligger i djupet. Gällande fallstudier är situationen 

den omvända (ibid.). 

 

Denna studie har genomförts som en fallstudie, vilket innebär ett detaljerat studium av ett fall 

(Bryman och Bell, 2013). Ett fall består ofta av en organisation, en plats, en person eller en 

specifik händelse som studeras djupgående (ibid.). För att kunna identifiera mönster och därmed 

påvisa ett samband mellan fallen är det, enligt Yin (2007), viktigt att minst tre olika fall 

undersöks. I denna studie utgörs fallen av sex kommunala bostadsföretag, studiens fallföretag. 

 

Fallstudier är en fördelaktig undersökningsdesign när komplexa frågor, så som 

investeringsprocesser, undersöks (ibid.). Ytterligare skäl till att använda en fallstudiedesign i 

denna studie är att studiens fokus ligger på aktuella händelser, investeringarna är genomförda 

förhållandevis nyligen, och att fallstudier inte kräver kontroll över det konkreta skeendet. Yin 

(2007) anser att beslut, organisationer och processer är teman lämpliga att undersöka med 

fallstudiedesign. Även Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) menar att fallstudier länge 

använts för att analysera beslutsprocesser i företag, vilket tyder på att detta är en lämplig 

forskningsdesign även i denna studie. 

 

2.2 Kvalitetskriterier 

Med anledning av distinktionerna mellan kvantitativ och kvalitativ forskning finns det 

anledning att ställa andra krav på denna typ av forskning än de krav på validitet och reliabilitet 

som ställs på kvantitativ forskning. Det råder dock skilda meningar bland forskare om vilka 

kvalitetsbegrepp som bör användas (Bryman och Bell, 2013). Denna studie utgår från 

kvalitetskriterierna trovärdighet och äkthet, vilka anses användbara inom kvalitativ forskning. 

Trovärdighet fastställs av delkriterierna tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 

konfirmering (Bryman och Bell, 2013). Nedan ges en kortfattad beskrivning av dessa kriterier 

och delkriterier samt hur de uppfylls i den aktuella studien. 



10 

 

Enligt Bryman och Bell (2013) skapas en tillförlitlighet till forskningsresultaten genom att 

forskaren säkerställer att forskningen utförs i enlighet med de regler som finns. Därtill kan 

forskaren använda tekniker som respondentvalidering och triangulering (ibid.). I denna studie 

genomförs respondentvalidering genom att respondenterna ges möjlighet att läsa igenom 

materialet och göra förtydligande i de fall de anser att det finns oklarheter. Detta för att 

säkerställa att informationen tolkats korrekt och speglar respondentens åsikter. 

 

Kvalitetskriteriet överförbarhet syftar på att kvalitativa forskare bör ge utförliga redogörelser 

för den specifika forskningskontexten. Utifrån dessa beskrivningar kan andra intresserade bilda 

sig en uppfattning om resultatens överförbarhet (Bryman och Bell, 2013).  Forskningskontexten 

i denna studie beskrivs utförligt i den allmänna referensramen samt i bifogade 

företagsbeskrivningar (se bilaga 1). 

 

För att säkerställa resultatens pålitlighet menar Bryman och Bell (2013) att det är viktigt att 

forskaren ger en fullständig och tillgänglig redogörelse av forskningsprocessen. Denna 

redogörelse kan sedan bedömas av kollegor. I denna studie har författarna arbetat på detta sätt 

för att säkerställa pålitlighet. Under forskningsprocessen har uppsatskollegor opponerat på 

varandras arbeten och genom detta fungerat som granskare. 

 

Studien uppfyller konfirmeringskravet, då studien genomförs utan att forskarna medvetet låter 

sina personliga värderingar påverka resultatet. Författarna strävar efter att vara objektiva, men 

har förståelse för att fullständig objektivitet inte är möjlig. Bryman och Bell (2013) påtalar att 

detta inte är förekomma i samhällelig forskning. Respondentvalidering anses stärka 

objektiviteten och därmed konfirmeringen.  

 

Kvalitetskriteriet äkthet innefattar fyra olika typer av autencitetskrav: ontologisk, pedagogisk, 

katalytisk och taktisk, samt om studien ger en rättvis bild (Bryman och Bell, 2013). Denna 

studie bedöms ha god äkthet. Studien anses ge en rättvis bild av investeringsprocessen i 

kommunala bostadsföretag. Empirin bygger på intervjuer med beslutsfattare i sex olika 

bostadsföretag i olika kommuner i mellersta Sverige. Den färdiga uppsatsen skickas till de 

medverkande fallföretagen. Därigenom får respondenterna en inblick i hur andra personer i 

liknande kontext upplever investeringsprocessen. Detta kan ge dem en bättre förståelse för sin 

sociala situation samt ge respondenterna större insikt i den undersökta processen.  
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2.3 Forskningsetik 

Genomförandet av denna studie innefattar ett antal etiska överväganden. Studien har tagit 

hänsyn till de etiska principer som, enligt Bryman och Bell (2013), bör beaktas vid 

genomförande av forskning. Dessa är: informationskrav, samtyckeskrav, nyttjandekrav, 

konfidentialitetskrav, samt falska förespeglingar. 

 

I denna studie har forskningsetik hanterats genom att ett informationsbrev har skickats ut via 

mail till de tilltänkta respondenterna. Informationsbrevet har formulerats utifrån 

rekommendationer av Högskolan i Gävle’s (u.å.) forskningsetiska råd. Respondenterna 

tillfrågas om de frivilligt vill delta i studien. I informationsbrevet anges vilka som utför studien 

och vad som är syftet med studien. Det tydliggörs vad respondenten önskas intervjuas 

angående, hur lång tid intervjun beräknas ta, samt att viss uppföljning kan bli nödvändig.  

 

Respondenterna informeras om att information som framkommer under intervjun endast 

kommer att hanteras konfidentiellt och endast användas i forskningssyfte i den aktuella studien. 

Vidare lämnas information om att intervjun kommer att spelas in, transkriberas och att 

respondenten sedan ges möjlighet att läsa igenom materialet och göra förtydligande i de fall de 

anser att det finns oklarheter. Detta för att säkerställa att informationen tolkas korrekt samt 

speglar respondentens åsikter. I uppsatsen ges möjlighet för respondenterna att vara anonyma.  

 

2.4 Population och urval 

I denna studie används ett målstyrt urval för att välja ut respondenter. Detta är ett mycket vanligt 

tillvägagångsätt i kvalitativa studier. Enligt Bryman och Bell (2013) är de flesta urval i 

kvalitativa studier målstyrda. Målstyrt urval är en form av icke-sannolikhetsurval, vilket leder 

till att det inte är möjligt att generalisera till en population (ibid.) Syftet är istället att välja ut 

fall och respondenter som är relevanta för att besvara studiens forskningsfrågor.  

 

I denna studie väljs respondenter utifrån deras position i företaget, samt om de är del i företagets 

ledningsgrupp. I varje fallföretag intervjuas en till två respondenter ur ledningsgruppen. Detta 

för att ledningsgruppen är delaktig i investeringsprocessen. Respondenterna utgörs av en 

administrativ chef, en controller, två ekonomichefer, en fastighetschef, en teknisk chef, två 

verkställande direktörer samt en vice verkställande direktör. Deras position medför att de är 
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delaktiga i investeringsprocessen vid nyproduktion. Samtliga respondenter har därmed insikt i 

hur denna process ser ut i företaget.  

 

Målstyrt urval innebär att urval av respondenter inte görs slumpmässigt. Istället är det forskaren 

som beslutar vilka respondenter som ska vara med i undersökningen (Bryman och Bell, 2013). 

Som nämnts i inledningen avgränsas studien till kommunala bostadsföretag i mellersta Sverige 

som genomför nyproduktion. Utifrån befolkningsstatistik från Statistiska centralbyråns (SCB, 

2014) delas kommunerna in i tre kategorier: mindre (< 27 000 invånare), mellanstor (27 000-

50 000 invånare) och stor kommun (> 50 000 invånare). Ur varje kategori, eller strata, väljs två 

företag ut att delta i studien. Totalt deltar därmed sex företag i fallstudien. I tabellen nedan 

illustreras urvalet.  

 

Mindre kommun Mellanstor kommun Stor kommun 

Kommun Bollnäs Tierp Hudiksvall Sandviken Gävle Sundsvall 

Respondent Ekonomisk 

chef 

Ekonomisk 

chef och VD 

VD Administrativ chef 

och Teknisk chef 

Controller 

och vVD 

Fastighetschef 

Tabell 1: Förklaring av urval.  

 

Enligt Yin (2007) är det vid fallstudiedesign bra att ha tillräckligt många fall för att av 

förutsägbara skäl kunna påvisa samband och kontraster mellan fallen. Som tabellen visar har 

tre respondenter i respektive kategori valts ut för att få en jämn fördelning. Eventuella empiriska 

skillnader kan då analyseras mot bakgrund av befolkningsunderlag per kommun.   
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2.5 Datainsamling 

I studien används sekundärdata i form av vetenskapliga artiklar och facklitteratur inom 

vetenskaplig metod och specifikt fallstudier. Primärdata kommer från semistrukturerade 

djupintervjuer. Inledningsvis genomförs även en pilotintervju. I figuren nedan illustreras 

tillvägagångsättet vid datainsamlingen.  

 

 

Figur 2: Tillvägagångsätt vid datainsamling.  
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2.5.1 Litteraturgenomgång 

Studien inleds med en litteraturstudie av tidigare forskning inom området investeringar, 

investeringsprocessen samt investeringskalkyler. I databasen Discovery har vetenskapliga 

artiklar och tidskrifter sökts med hjälp av angivna nyckelord.  

 

2.5.2 Pilotintervju 

För att säkerställa lämpligheten i intervjuguidens utformning genomförs inledningsvis en 

pilotintervju. Enligt Bryman och Bell (2013) är det vid användning av sannolikhetsurval 

olämpligt att genomföra pilotstudier med individer som utifrån populationen kan ingå i urvalet. 

Då denna studie, som tidigare angetts, använt ett icke-sannolikhetsurval har författarna valt att 

genomföra pilotintervjun i ett av fallföretagen. 

 

En fördel med en pilotstudie är, enligt Bryman och Bell (2013), att det ger intervjuaren vana 

och säkerhet i att använda intervjuguiden. Båda författarna genomför därför pilotintervjun och 

kan därmed träna på att ställa frågorna samt få en viss vana. En annan fördel med en pilotstudie 

är att forskaren kan upptäcka frågor som respondenterna inte vill svara på eller verkar ha svårt 

att förstå (Bryman och Bell, 2013). Under intervjun uppmärksammas några frågor som inte är 

självklara för respondenterna. Med anledning av detta ges vissa förtydligande exempel, vilka 

skrivs in i intervjuguiden.   

 

2.5.3 Intervjuer 

I denna studie intervjuas nio beslutsfattare i olika positioner på sex olika bostadsföretag kring 

processen vid investeringar i nyproduktion. Intervjuerna genomförs inom tidsintervallet 8-21 

april 2015. Bryman och Bell (2013) påtalar att intervjuer är en vanlig metod för empirisk 

insamling i kvalitativa studier. Enligt Yin (2007) är intervjuer en viktig källa i samband med 

fallstudier. Samtliga intervjuerna är semistrukturerade, vilket ökar flexibiliteten i intervjuerna 

då frågorna inte behöver framföras i en viss ordning. I en semistrukturerad intervju använder 

sig forskaren av en lista över teman som ska beröras, men intervjupersonen har stor frihet att 

utforma svaren på sitt egna sätt (Bryman och Bell, 2013).  

 

Enligt Bryman och Bell (2013) är semistrukturerade intervjuer att föredra vid fallstudier när 

forskaren har mer specifika frågeställningar. En semistrukturerad intervju säkerställer även att 



15 

 

respondenten kan utveckla sitt svar samt ger intervjuaren möjlighet att ställa fördjupande eller 

förtydligande följdfrågor (ibid.). 

 

Jacobsen (2002) påpekar att en kvalitativ intervju inte bör vara helt ostrukturerad och att en 

intervjuguide bör användas. Detta för att säkerställa att de viktiga ämnen som forskaren ämnar 

belysa verkligen berörs. En intervjuguide används för att minska intervjuareffekten (se bilaga 

2). Intervjuerna spelas därtill in för att kunna transkriberas och för att intervjuaren ska kunna 

fokusera på frågorna och inte på att anteckna. Intervjupersonerna har i denna undersökning 

frihet att utforma svaren på frågorna genom att undersökningen bygger på öppna frågor för att 

ge utrymme för oförutsedda svar. Även slutna frågor används för att kunna jämföra svaren i 

högre grad. 

 

2.6 Kvalitativ dataanalys   

För att bearbeta och analysera intervjumaterialet genomförs en kvalitativ dataanalys. Först 

transkriberas de inspelade intervjuerna. Därefter genomförs analysen i fyra steg: 

Steg 1. Kodning i nyckelord 

Steg 2. Att finna teman 

Steg 3. Kodning av varje tema i underkategorier 

Steg 4. Att söka mönster eller typer 

 

Denna modell av kvalitativ dataanalys valdes då den beskrivs av Hedin (2011) som en bra 

nybörjarmetod. Intentionen med att koda med nyckelord är att reducera mängden text och 

analysera vad texten handlar om i syfte att göra innehållet mer hanterbart. Detta sker i enlighet 

med denna modell med hjälp av nyckelord som antecknas i marginalen. I detta skede skrivs på 

rekommendation av Hedin (2011) även en sammanfattning, ett så kallat transskript, av 

intervjun. Ett transskript ger en klarare bild av informationen som framkommer och ger stöd i 

den fortsatta bearbetningen. I syfte att genomföra respondentvalidering mailas dessa till 

respektive respondent som på så sätt ges tillfälle att läsa om denne uppfattats korrekt.   

 

Därefter delades nyckelorden och citat in i relevanta teman. De teman, eller delområden, som 

framkom i analysen är investeringsprocessen, investeringsunderlag, samt faktorer som påverkar 

investeringsprocessen. Nyckelorden från varje tema delades därefter in i underkategorier. Ett 

exempel på detta är det tredje temat vilket kodats i underrubrikerna planprocessen och ledtider, 
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produktionskostnader, preferenser och betalningsvilja, skattepolitik samt lagar och regleringar. 

I sista steget i analysen, att söka mönster eller typer, analyseras framkomna delområden utifrån 

tidigare forskning om investeringsprocessen samt skillnader mellan olika bostadsföretag.    

 

2.7 Källkritik 

I studien används främst vetenskapliga artiklar från högt rankade tidskrifter. Dessa artiklar är 

peer reviwed, vilket innebär att forskare inom artikelns ämne har granskat artikeln (Bryman och 

Bell, 2013). Denna granskning ger artiklarna ökad trovärdighet. Thurén (2012) påtalar trots 

detta att vetenskapliga källor bör betraktas med kritiska ögon. Detta då en vetenskaplig källa 

inte innebär att informationen är sanning. Thurén (2012) menar att det kontinuerligt sker en 

vetenskaplig utveckling, varpå gamla sanningar emellanåt ersätts med nya. För att undvika att 

använda information som inte längre är aktuell är det vid artikelsökning viktigt att granska om 

artiklarna är nya och relevanta (ibid.). I denna uppsats är 43 av de 51 använda artiklarna 

publicerade det senaste årtiondet, vilket anses acceptabelt.  

 

Facklitteraturen som refererats i detta metodkapitel samt de artiklar och den doktorsavhandling 

som ligger till grund för tidigare forskning i denna uppsats granskas utifrån vad Alvehus (2013) 

anger som metodologisk tvivel. Detta innebär att innehållet i artiklarna tolkas med ett 

ifrågasättande och kritiskt förhållningssätt. På så vis sorteras irrelevanta och opålitliga källor 

bort. Därefter har materialet enligt Erikssons och Wiedersheim-Paul (2011) rekommendation 

värderats för att i uppsatsen endast använda material som är relevant och acceptabelt. 

 

Därtill används i viss utsträckning övriga källor som bedöms vara objektiva och trovärdiga. 

Dessa är publikationer från de statliga förvaltningsmyndigheterna Boverket och Statistiska 

centralbyrån, Regeringskansliets hemsida, Sveriges Rikes Lag samt uppslagsverket 

Nationalencyklopedin. En ytterligare källa som används är bransch- och intresseorganisationen 

Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag. Denna källa anses kunna innehålla subjektiv 

information varför information som inhämtats här granskats särskilt kritiskt. 
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2.8 Metodkritik 

Denna studie utgår från en kvalitativ forskningsstrategi, med syfte att undersöka och analysera 

hur respondenterna agerar i investeringsprocessen. Enligt Alvehus (2013) är det vanligt att 

kvalitativ forskning baseras på intervjuer. Alvehus (2013) menar att intervjuer är en bra 

datainsamlingsmetod när målet är att förstå hur människor tänker, känner och handlar i olika 

situationer. Detta styrker att intervjuer är en bra metod för att samla in empirisk data. Trots att 

intervjuer enligt Bryman och Bell (2013) är mycket tidskrävande anses intervjuer vara den bästa 

metoden för att få fram information i denna studie. 

 

För att kunna svara på arbetets syfte genomfördes semistrukturerade intervjuer. Denna 

intervjuform är, enligt Bryman och Bell (2013), lämplig för att få svar på specifika 

frågeställningar. Samt då intervjuerna, som i denna studie, genomförs av fler än en intervjuare. 

Fördelen är då att semistrukturerade intervjuer enklare kan jämföras (ibid.).  

 

Yin (2007) förklarar att en nackdel med intervjuer är att de kan leda till skevhet i den empiriska 

datan. Skevhet kan uppstå som ett resultat av dåligt formulerade frågor, brister i informationen 

på grund av minnesluckor och reflexivitet (ibid.). Reflixivitet innebär att respondenten ger 

intervjuaren de svar denne tror att forskaren vill få. I denna studie anses fördelarna med metoden 

överväga nackdelarna. Fördelarna med intervjuer, och framförallt besöksintervjuer som 

genomförts i denna studie, är att intervjuaren enkelt kan följa upp frågor. Eriksson och 

Wiedersheim-Paul (2011) förklarar även att besöksintervjuer medför att det blir lättare att skapa 

förtroende mellan intervjuare och respondent.  

 

För att minimera nackdelen med minnesluckor spelas intervjuerna in. Detta ger en korrektare 

och mer fullständig återgivning av intervjun (Yin, 2007). Inspelning av intervjun möjliggör för 

en noggrannare analys av vad respondenterna har sagt. Därtill finns möjlighet att gå igenom 

intervjun flera gånger, vilket enligt Bryman och Bell (2013) och Yin (2007) är positivt. Detta 

är något forskaren missar om denne endast för anteckningar vid intervjun.  

 

Inspelningen i sig medför dock nackdelen att intervjupersonen kan bli osäker när inspelningen 

pågår (Yin, 2007; Alvehus, 2013). Även Alvehus (2013) förklarar att inspelningen kan begränsa 

hur öppen intervjupersonen är. För att undvika detta tillfrågas respondenterna om de känner sig 

bekväma med inspelning av intervju. Därtill genomförs en respondentvalidering vilket medför 

en tillförlitlighet till resultaten samt en trygghet för respondenten.  
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3. Referensram 

I detta kapitel ges en redogörelse för studiens referensram, vilken är indelad i tre delar. Först 

presenteras en praktisk referensram i syfte att ge förståelse för den kontext kommunala 

bostadsföretag är verksamma inom. Här ges även en introduktion till investeringsprocessen, 

investeringskalkyler samt avkastningskrav. I den teoretiska referensramen presenteras 

institutionell teori samt intressentteori. Därefter presenteras tidigare forskning om 

investeringsmodeller, investeringskalkyler samt faktorer som påverkar investeringsprocessen. 

Avslutningsvis sammanfattas kapitlet med en undersökningsmodell. 

 

3.1 Allmän referensram 

Som en inledning till denna studie presenteras nedan begrepp och lagar som påverkar 

kommunala bostadsföretag. Detta i syfte att ge en förståelse för den kontext som kommunala 

bostadsföretag är verksamma inom. Därefter introduceras begrepp som investeringsprocess och 

investeringskalkyl, samt avkastningskrav.  

 

3.1.1 Allmännyttiga bostadsföretag 

Sverige är ett av få länder där tillhandahållandet av bostäder till självkostnadspris har 

överlämnats till kommunägda aktiebolag (Magnusson och Turner, 2008). Detta till skillnad från 

andra länder som har valt andra organisatoriska lösningar. 

 

I början av 1900-talet användes termen allmännyttigt bostadsföretag som en generell 

benämning på olika typer av bostadsproduktion utan vinstsyfte (NE, 2015). Enligt Allbolagen 

1§ (2010:879) definieras kommunala bostadsaktiebolag numera som ett aktiebolag som en 

kommun har det bestämmande inflytandet över och som i allmännyttigt syfte förvaltar 

fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts med hyresrätt. Linden och Forslund (2014) 

beskriver att kommunala bostadsföretag har som huvudsaklig uppgift att i allmännyttigt syfte 

förvalta fastigheter med hyresrätt, främja bostadsförsörjningen i kommunen samt erbjuda 

hyresgästerna boendeinflytande. 

 

De allmännyttiga bostadsföretagen finns idag i nästan varje svensk kommun. Sammanlagt bor 

ungefär 1,2 miljoner av Sveriges befolkning hos ett kommunalt bostadsföretag (SABO, u.å.b). 

De kommunala bolagen arbetar för att förena affärsmannaskap med samhällsansvar (ibid.). 

Bolagsordning och kompletterande ägardirektiv som antas av kommunfullmäktige anger ramar 

för företagens verksamhet. 
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3.1.2 Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag 

Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO, är en bransch- och intresseorganisation för 

allmännyttiga bostadsföretag (SABO, u.å.a). Nära 300 medlemsföretag äger och förvaltar 

sammantaget närmare 730 000 hyreslägenheter i Sverige. Tillsammans är de små och stora 

medlemsföretagen viktiga aktörer på den svenska bostadsmarknaden (ibid.).   

 

SABO och medlemsföretagen arbetar gemensamt för att bidra till en ekonomiskt, miljömässigt 

och socialt hållbar utveckling (SABO, u.å.b). Organisationen agerar för att stödja 

medlemsföretagens konkurrenskraft på bostadsmarknaden. I syfte att synliggöra de höga 

byggpriserna i Sverige skapade SABO konceptet Kombohus (SABO, 2015a). Genom att gå 

samman kan medlemsföretagen pressa byggpriserna (ibid.). Medlemsföretagen kan genom 

ramavtal avropa färdigupphandlade flerbostadshus till fast pris, 25 procent under marknadspris 

(SABO, u.å.a). Vilket är till nytta för alla företag som vill investera i nyproduktion. Men SABO 

ser även att avsaknad av byggbar och detaljplanelagd mark är en faktor som försvårar 

nyproduktion av bostäder (ibid.). 

 

3.1.3 Lagstadgat ansvar för kommunerna 

Kommunerna har enligt Bostadsförsörjningslagen (2000:1383) ett lagstadgat ansvar för 

bostadsförsörjning. I denna lag anges att kommunen ska planera bostadsförsörjningen i syfte 

att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. 

 

Kommunallagen (1991:900, 2:7) anger att “Kommuner och landsting får driva 

näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla allmännyttiga 

anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen eller landstinget”. Efter en ändring av 

Allbolagen görs numera ett avsteg från nämnda paragraf i Kommunlagen. Enligt 2§ Allbolagen 

får nu kommunala bolag bedriva verksamhet enligt affärsmässiga principer och skiljer sig 

därmed från andra kommunala bolags huvudsyfte. 

 

Kravet på affärsmässighet får till följd att kommunala bostadsföretag ska ha marknadsmässiga 

avkastningskrav på sina investeringar samt att hyror ska vara prissatta efter marknadsmässiga 

principer på den svenska bostadsmarknaden. Därtill har de allmännyttiga bostadsföretagen fått 

ägardirektiv att förhålla sig till. Hyrorna ska även fortsättningsvis sättas efter 
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bruksvärdesprincipen, men jämförelsematerialet är numera inte begränsat till kommunala bolag 

utan innefattar även privata aktörer. 

 

3.1.4 Investeringsprocessen i fastighetsinvesteringar 

I den samtida ekonomin som präglas av lågkonjunktur och finansiell instabilitet är 

fastighetsinvesteringar en av de mest attraktiva möjligheterna för företag, menar Maria (2013). 

Internationell statistik visar att fastighetssektorn varit en av de mest lönsamma branscherna de 

senaste två decennierna. Maria (2013) menar att en investerare, på finansmarknaden likväl som 

på fastighetsmarknaden, behöver ta hänsyn till och analysera investeringens avkastning, 

likviditet och risk. Då dessa faktorer påverkar värdet på investeringen. 

 

Öhman et al. (2013) menar att dokumentation och analys av faktiska investeringsprocesser på 

mikronivå i fastighetsbolag fortfarande är begränsad. Enligt Fjertorp (2010) anser många 

forskare att litteraturen om investeringar och investeringsprocessen är otillräcklig. Detta trots 

att det har forskats på området sedan mitten av 1900-talet (ibid.). Öhman et al. (2013) påtalar 

att det krävs ett utvidgat förråd av analysmetoder för att få förståelse för hur olika aktörer beter 

sig i fastighetsinvesteringsbeslut. Vidare menar de att det är viktigt att förstå de implicita 

investeringsanalysmodellerna som används av investerare samt att relatera dessa till de 

modeller som används av oberoende värderingsmän och finansiella institutioner som erbjuder 

bolån (Öhman et al., 2013). 

 

Sah et al. (2010) sammanfattar det aktuella läget i litteraturen om beslutsfattande inom 

fastighetsinvesteringar. De poängterar att det inte finns någon allmänt accepterad modell som 

omfattar alla aspekter av beslutsfattande vid fastighetsinvesteringar. Istället påtalar Sah et al. 

(2010) att olika aspekter har lyfts fram och utforskats vid olika tidpunkter. Detta lyfter även 

Parker (2014) fram i sin studie. Parker (2014) menar att beslutsfattande inom 

fastighetsinvesteringar är dynamiskt och föränderligt över tid. Följaktligen kan forskare därför 

förvänta sig skillnader mellan resultaten av en äldre litteraturgenomgång och nuvarande praxis 

(ibid.). 

 

Gallimore et al. (2000) belyser att litteraturen om beslutsfattande domineras av rationalistiska 

perspektiv och att den fokuserar på granskning av modeller som människor bör följa, snarare 

än att belysa hur beslut faktiskt fattas. Även Roberts och Henneberry (2007) anser att den 

nuvarande behandlingen av beslutsfattande i investeringar är otillräcklig eftersom den inte utgör 
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en verklig bild av beslutsprocessen. Befintlig litteratur domineras av perspektiv som framställer 

beslutsfattare som rationella individer som fattar välunderbyggda rationella beslut med hjälp av 

modern portföljvalsteori och CAPM, menar Roberts och Henneberry (2007). 

 

3.1.5 Lagar som påverkar investeringsprocessen 

I januari 2015 trädde nya lagar i kraft (SFS 2014:900; SFS 2014:902; 2014:899) som syftar till 

att underlätta för nyproduktion genom att förenkla samt effektivisera plan- och 

bygglovsprocessen (Boverket, 2015b). 

 

Processen för att ta fram en detaljplan ska bli effektivare genom att fler planförslag ska kunna 

handläggas genom en enklare process, ett förfarande kallat standardförfarande (SFS 2014:900). 

Kommuners möjlighet att ställa tekniska egenskapskrav, kommunala särkrav, på byggnadsverk 

som går utöver de föreskrifter som anges i boverkets byggregler begränsas (SFS 2014:900). 

Kommunala särkrav kan medföra merkostnader upp till 10-15 procent (SOU 2012:86). Denna 

begränsning bidrar enligt Boverket (2015b) till att skapa bättre förutsättningar för produktion 

av bostäder som inte överstiger vanliga människors betalningsförmåga. 

 

Omgivningsbuller från flygplatser, industriell verksamhet, spårtrafik och vägar har delvis 

begränsat möjligheter för nyproduktion. Enligt lag SFS 2014:902 begränsas 

tillsynsmyndigheternas möjlighet att vid tillsyn av omgivningsbuller besluta om förelägganden 

eller förbud. Detta förutsatt att omgivningsbullret inte överstiger i planbeskrivning eller 

detaljplan angiva värden. 

 

En ny lag, SFS 2014:899, införs vilken innehåller riktlinjer för kommunala markanvisningar. 

Med markanvisning avses en överenskommelse mellan kommun och byggherre som ”ger 

byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med 

kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för 

bebyggande” (SFS 2014:899). Lagen anger att kommuner som genomför markanvisningar ska 

anta riktlinjer för dessa. Riktlinjerna ska innehålla kommunens utgångspunkter och mål för 

överlåtelser eller upplåtelser av markområdet för bostadsproduktion, handläggningsrutiner och 

grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning. Detta i syfte 

att göra processen med markanvisning mer transparent och effektiv (ibid). 
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3.1.6 Allmänt om investeringskalkyler 

Magni (2013) betonar att fastställandet av investeringars ekonomiska lönsamhet är en fråga av 

central betydelse i ekonomi, finans och redovisning. Frågor om lönsamhet behandlas både i 

samband med beslutsfattande och vid utvärdering efter genomförda investeringar (ibid.). Av 

resursskäl är det inte möjligt att genomföra alla lönsamma investeringsalternativ. Av denna 

anledning behöver olika handlingsalternativ prioriteras, menar Fjertorp (2010). Med en 

prioritering av alternativa investeringar får företagen fram det, eller de, alternativ som bidrar 

mest till att uppnå uppställda mål. Det är dessa investeringar som bör genomföras. 

 

Det allmänna tillvägagångssättet för att beräkna investeringsalternativ är med hjälp av 

investeringskalkyler. Investeringskalkyler hjälper företag att göra bedömningar av långsiktiga 

investeringars lönsamhet och fyller därmed en grundläggande funktion i företags 

finansförvaltningsstrategier, menar Batra och Verma (2014). Vanliga investeringskalkyler för 

att beräkna lönsamhet är nuvärdemetoden, interräntemetoden och återbetalningsmetoden 

(Dawson, 2015; Espinoza och Morris, 2013; Graham och Harvey, 2001; Hartman och 

Schafrick, 2004; Magni, 2015; Russell, 2008). 

 

Lefley och Morgan (1998) förklarar att forskare förespråkar användning av diskonterade 

kassaflödesmetoder, men att chefer trots detta i praktiken fortsätter att använda icke-

diskonterade metoder som exempelvis återbetalningstid (ibid.). Lefley och Morgan (1998) 

påtalar att många av dagens investeringsbeslut har strategiska konsekvenser och att rena 

finansiella bedömningsmetoder ses som otillräckliga med tanke på denna aspekt. Även om 

försök har gjorts att kvantifiera alla strategiska fördelar från en investering i ekonomiska termer, 

verkar det som om en del av dessa förmåner fortfarande lämnas utanför bedömningsprocessen 

(ibid.). Detta eftersom de saknar exakt finansiell kvantifiering, menar Lefley och Morgan 

(1998).   

 

3.1.7 Avkastningskrav 

Enligt Keeris och Langbroek (2009) är det vid fastighetsinvesteringar viktigt att bedöma en 

investerings avkastning och risk. Detta för att kunna bedöma investeringens resultat, då 

avkastning är ett mått på lönsamhet. Även Kerris (2008) påtalar att investerare förväntar sig en 

riskkompensation. Denna kompensation ges i form av den avkastning investeraren får på 

investerat kapital med beaktande av investeringsrisk. Avkastningskrav på investerat kapital 
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uttrycks som diskonteringsränta, även kallat kapitalränta. Avkastningskrav anger, enligt Kerris 

(2008), den minimiavkastning som investeraren kräver vid en given risknivå. 

 

Både den avkastning och risk som är förknippad med investeringen bör kvantifieras och 

utvärderas för att bestämma graden av värdeskapande för en investering, menar Keeris och 

Langbroek (2009). Utöver den ursprungliga investeringen finns det ett flertal faktorer som 

påverkar nivåerna av avkastning på olika sätt. Dessa faktorer är, enligt Keeris och Langbroek 

(2009), bland annat hyresintäkter och framtida förändringar i värdet av fastigheten. Espinoza 

och Morris (2013) påtalar att i de fall där det finns osäkerhet på både tillgångs- och utgiftssidan, 

väljer en rationell investerare ett högre avkastningskrav jämfört med ett liknande projekt utan 

den osäkerhet som är förknippad med investeringen.  

 

Fastighetsmarknaden kan delas in i olika delmarknader, vilka förknippas med varierande risker, 

menar Kerris (2008). Delmarknader utgörs av internationella, nationella, regionala och lokala 

marknader. Av dessa har den lokala marknaden störst inverkan på resultaten vid 

fastighetsinvesteringar (ibid.). Kerris (2008) anser att fastighetsmarknaden även kan delas in i 

geografiska områden förknippade med olika risknivåer, vilket bör beaktas. 

 

3.2 Teoretisk referensram 

I detta avsnitt presenteras institutionell teori (institutional theory) och intressentteori 

(stakeholder theory) tillsammans med legitimitetsteori (legitimacy theory). Legitimitetsteori 

ligger nära intressentteori, men förklarar legitimitet som en enskild faktor (Fjertorp, 2010).  

Dessa teorier utgår från en systemorienterad ansats och tar explicit hänsyn till den kontext som 

organisationer är verksamma inom samt fokuserar på relationer mellan individer och 

organisationer (Fjertorp, 2010).  

 

Inledningsvis presenteras institutionell teori där främst tvingande isomorfism, kan kopplas till 

denna studie i fråga om lagar och regler. Men även i viss mån den normativa isomorfismen, 

vilken fokuserar på utbildningsbakgrund och professionalism. Därefter presenteras 

intressentteori, vilket är aktuellt i denna studie där det finns ett fåtal men tydliga intressenter i 

fokus.  
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3.2.1 Institutionell teori 

DiMaggio och Powell (1983) samt Deggan och Unerman (2011) förklarar att institutionell teori 

används för att studera hur och varför förändringar inom en organisation får organisationen att 

bli lik andra organisationer inom samma bransch. Dillard, Rigsby och Goodman (2004) och 

Deggan och Unerman (2011) menar att institutionell teori beskriver vilken form organisationer 

väljer att anta. Institutionell teori kan enligt Dillard et al. (2004) ge en möjlig förklaring till det 

observerade fenomenet att organisationer inom specifika branscher har en tendens att ta efter 

varandra gällande struktur och egenskaper. 

 

Den institutionella teorin diskuterar som tidigare nämnts hur organisationer inom samma 

bransch tenderar att ha samma karaktäristiska drag (DiMaggio och Powell, 1983). Teorin 

förklarar, enligt Deegan och Unerman (2011), hur olika mekanismer bidrar till förändringar hos 

organisationers uppfattningar utifrån sociala och kulturella värderingar. Enligt DiMaggio och 

Powell (1983) kan en organisation som väljer att använda en annan struktur eller process än 

övriga inom branschen löpa ökad risk för kritik. 

 

Enligt Dillard et al. (2004) kan institutionell teori användas för att analysera alla typer av 

organisationer. De förklarar att detta beror på att alla organisationer, i olika grad, är en 

institutionaliserad organisation i någon form. Alla organisationer är socialt bildade och därför 

föremål för institutionella processer för att definiera vilka former de kan anta samt hur de kan 

fungera legitimt (ibid.). Inom organisationsteorin har den institutionella teorin blivit det 

dominerande teoretiska perspektivet menar Dillard et al. (2004). De påtalar även att 

institutionell teori vanligen används inom redovisningsforskning.  

 

Förändringar som leder till homogenitet inom institutionell teori kallas, enligt DiMaggio och 

Powell (1983), isomorfism. Isomorfism beskrivs av Dillard et al. (2004) som organisationers 

anpassning till institutionell praxis och innefattar en process där enskilda organisationer tar efter 

och liknar andra organisationer som verkar inom samma bransch. Det finns tre institutionella 

mekanismer, isomorfismer: tvingande (coersive), imiterande (mimetic) och normativ 

(normative) (Deegan och Underman, 2011; DiMaggio och Powell, 1983). Dessa beskrivs 

nedan. 
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Tvingande isomorfism innebär, enligt DiMaggio och Powell (1983), att organisationer 

förändrar sin institutionella praxis på grund av påtryckningar från intressenter som 

organisationerna är beroende av. Det är både formella genom lagar och regler samt informella 

genom bland annat förväntningar från samhället och traditioner (Dillard et al., 2004; DiMaggio 

och Powell, 1983). Främst de formella påtryckningarna kan erbjuda en möjlig förklaring till 

resultatet i denna studie. Organisationer behöver anpassa sig efter påtryckningarna för att 

bibehålla sin legitimitet. Ju mer organisationen är beroende av en intressent, desto större 

betydelse har intressentens påtryckningar, förklarar DiMaggio och Powell (1983).  

 

Imiterande isomorfism är, enligt Dillard et al. (2004), en process där organisationen försöker 

imitera en mer framgångsrik organisation. Dillard et al. (2004) anger att denna process beror 

ofta på osäkerhet och bristande vägledning i organisationens egen miljö. Denna mekanism 

analyseras inte i denna studie. 

 

Normativ isomorfism innebär, enligt DiMaggio och Powell (1983), att påtryckningar inom 

institutionell teori skapas av professionalism. Det innebär att personal med olika akademiska 

utbildningar får med sig olika normer och värderingar in i organisationen, beroende på var de 

studerat (ibid.). Detta är något som delvis kan förklara resultatet i denna studie. Enligt Deegan 

och Unerman (2011) belyser normativ isomorfism även det faktum att människor med liknande 

utbildningsbakgrund ofta har en tendens att närma sig problem på samma sätt.  

 

Med hjälp av den institutionella teorin kan organisationer, enligt Dillard et al. (2004), stärka sin 

legitimitet. DiMaggio och Powell (1983) anger att legitimitet kan underlätta för organisationer 

att samarbeta med varandra. Förutom detta är legitimitet även en drivkraft som kan locka 

karriärsdriven personal till organisationer, menar DiMaggio och Powell (1983).  

 

Enligt DiMaggio och Powell (1983) visar tidigare forskning att människor med liknande 

bakgrund, erfarenheter och problem upplever svårigheter lika. Detta leder till att de använder 

likartade metoder, som de anser vara normativa och legitima, för att närma sig och hantera 

problem. Dillard et al. (2004) förklarar att organisationer kan vinna legitimitet genom att 

efterlikna andra organisationer och därmed följa de normer för struktur som finns inom en 

bransch. Detta får till följd att intressenterna känner tillit och blir bekväma i relationerna.  
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DiMaggio och Powell (1983) påtalar att det inte är effektivitet och konkurrenskraft som driver 

företag till förändringar. Effektiviteten är snarare ett resultat av att organisationen liknar andra 

organisationer, då detta leder till att organisationen får legitimitet (ibid.).  

 

3.2.2 Intressentteori 

Även intressentteori behandlar relationer i och mellan organisationer. Fjertorp (2010) förklarar 

att utgångspunkten i teorin är att företag inte endast kan ta hänsyn till aktieägarna, utan även 

andra intressenter. Driessen och Hillebrand (2013) framhåller att intressentteori är ett ramverk 

som används för att hantera relationer inom ett brett spektrum av aktörer, i en allt mer komplex 

miljö. Strand och Freemans (2015) förklaring av intressentteorin är att den omfattar en samling 

idéer, uttryck och metaforer som rör den centrala tesen att det primära syftet med ett företag är 

att skapa så mycket värde som möjligt för sina intressenter.  

 

Enligt Strand och Freeman (2015) är en förutsättning för intressentteorin att företag inser det 

viktiga med att skapa mervärde för sina intressenter, samt att försöka skapa värde för fler 

intressenter. Driessen och Hillebrand (2013) förklarar att det är viktigt för företag att försöka ta 

tillvara på så många intressenter som möjligt. Detta då det kan ha flertal positiva effekter för 

företag, bland annat ökade finansiella vinster (ibid).  

 

Driessen och Hillebrand (2013) anger att intressenter definieras som en grupp eller individ som 

kan påverka eller påverkas av genomförandet av organisationens mål. Enligt Strand och 

Freeman (2015) är intressenterna de individer eller grupper som är beroende av företaget för att 

förverkliga sina egna personliga mål och av vilka företaget är beroende av för sin existens.  

  

Enligt Rhenman (1964, ref. Strand och Freeman, 2015) behöver företaget ta hänsyn till 

intressenter så som leverantörer, anställda, företagsledning, kommun, ägare, kunder och stat.  

Freeman (2010) anger däremot att kunder, leverantörer, anställda, finansiärer, samhällen och 

chefer är viktiga intressenter i ett företag.  

 

I denna studie ligger fokus på tre intressenter, ägare, hyresgäster och den politiska makten. Av 

dessa är ägaren mindre framträdande, medan både hyresgäster och den politiska makten har 

stor inverkan på fallföretagen. Ägaren företräds i detta fall av en politiskt tillsatt styrelse. Det 
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är styrelsen som fattar investeringsbeslut, men gällande stora investeringar över ett visst 

gränsbelopp ska kommunfullmäktiges ställningstagande inhämtas. 

 

Freeman (2010) förklarar att företag bör försöka göra avvägningar som förbättrar för alla 

intressenter. Enligt Freeman (2010) bör företag inte endast satsa på en av intressenterna, utan 

det gäller för företag att fatta beslut som gynnar alla intressenter.  

 

För att upprätthålla sin legitimitet måste organisationen ta hänsyn till intressenternas krav 

(Fjertorp, 2010). Dessa krav kan vara lagstadgade eller moraliska, utgå från intressen eller 

ägarskap. Fjertorp (2010) beskriver vidare att organisationer för att uppnå legitimitet måste 

agera på ett sätt som är legitimt gentemot sin sociala omvärld, då det är omvärlden som 

bestämmer vad som är socialt accepterat. I denna studie är förhandlingsordning ett lagstadgat 

krav som fungerar som en faktor för att uppnå legitimitet i hyressättningen. 

 

Driessen och Hillebrand (2013) förklarar att det kan vara komplicerat att ta hänsyn till alla 

intressenter, då de kan ha motstridiga åsikter. Enligt Freeman (2010) krävs det disciplin, vision 

och engagerat ledarskap för att kunna lyckas få samtliga intressenter nöjda. Han förklarar att 

det inte finns någon avkastningsmässig nackdel med att försöka göra alla intressenter nöjda. På 

långsikt är det omöjligt att ha det ena utan det andra, förklarar Freeman (2010). Detta innebär 

att det, för att få hög avkastning krävs att företagets intressenter är nöjda (ibid.). 

 

Strand och Freeman (2015) förklarar att intressentteorin hävdar att långsiktig lönsamhet är en 

biprodukt av ett välskött företag som effektivt tar hänsyn till sina intressenter. Enligt Freeman 

(2010) tyder forskning på att det bästa sättet att åstadkomma långsiktiga vinster samt att skapa 

ett fungerande och växande företag är att ta hänsyn till företagets alla intressenter.  
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3.3 Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras inledningsvis tidigare forskning om investeringsmodeller, vilka 

beskriver investeringsprocessen. Därefter presenteras tre investeringskalkyler som enligt 

tidigare forskning utgör ofta förekommande investeringsunderlag i fastighetsinvesteringar. 

Slutligen presenteras de mest frekvent framkommande faktorer som enligt tidigare forskning 

påverkar investeringsprocessen.  

 

3.3.1 Investeringsmodeller 

Investeringsprocessen kan enligt tidigare forskning sammanställas i formaliserade 

investeringsmodeller. French och French (1997) beskriver tre olika typer av 

investeringsmodeller: deskriptiva, normativa och preskriptiva. Deskriptiva modeller vill 

beskriva hur människor fattar beslut. Normativa modeller föreslår hur människor ska fatta 

beslut. Samt preskriptiva modeller, vilka använder normativa modeller för att styra 

beslutsfattare inom andra begränsande kognitiva parametrar. Denna uppdelning har återgetts 

som viktig av många andra forskare (ibid). 

 

French och French (1997) menar att normativa investeringsmodeller skiljer sig från hur 

investerare i praktiken arbetar med investeringsbeslut. Dessa rationella modeller observeras 

sällan i praktiken (ibid.). Även Gallimore et al. (2010) belyser att litteraturen om beslutsfattande 

domineras av rationalistiska perspektiv och fokuserar på granskning av modeller som 

människor bör följa, snarare än att belysa hur beslut faktiskt fattas. Det slutliga 

investeringsbeslutet påverkas snarare av faktorer som ligger utanför den matematiska modellen, 

menar French och French (1997).  

 

Enligt French och French (1997) finns det ett antal kriterier som alla investeringsmodeller måste 

uppfylla för att vara användbara: 

 De antaganden som ligger till grund för normativa modeller måste vara klara, tydliga 

och acceptabla för användaren. 

 Det måste finnas en acceptans för att modellen inte äventyras av observerade 

motexempel. 

 Tekniker och metoder måste vara praktiska. 

 Känslighetsanalys för variationer i indata/inputs ska kunna identifieras och förstås. 

 Analysen måste vara meningsfull för beslutsfattaren. 

 Modellerna bör passa med beslutsfattarens världssyn. 
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Nedan presenteras fyra modeller av olika forskares sammanställningar av 

investeringsprocessen. 

 

Roberts och Henneberrys investeringsmodell 

Roberts och Henneberrys (2007) studie visade att investeringsprocessen i verkligheten 

genomförs som en förenkling av den normativa processen. Medan den normativa modellen 

består av tio steg, så integreras flera av dessa i det praktiska arbetet, vilket ger en beslutsprocess 

bestående av fem steg. Denna förenkling, eller heuristik, kan medföra både positiva och 

negativa effekter, menar Roberts och Henneberry (2007). Å ena sidan anser de att det är positivt 

att den förenklade beslutsprocessen kräver mindre kognitiv ansträngning och kan vara effektiv. 

Å andra sidan anser de att heuristik kan ge en snedvridning, vilket kan leda till partiska och 

ineffektiva utfall.   

 

Roberts och Henneberry (2007) beskriver en modell av investeringsprocessen i fastighets-

investeringar där beslutsprocessen består av tio steg vilka utgör hela investeringsprocessen, för 

att styra riktningen från olika investeringsval fram till ett slutgiltigt beslut: 

1. Målsättning - Investeringens mål och beslutskriterier är den grundinställning som 

fastställer ett brett perspektiv av investeringar, vilket underlättar utformningen av nästa 

steg. 

2. Strategi - En väldefinierad strategi och rationella kriterier tas fram, vilket sedan styr 

riktningen för hela processen för beslutsfattandet. (i samband med portföljstruktur och 

prestanda). 

3. Sökande - Sökandesteget, är en sökande process som innebär en detaljerad sökning efter 

investeringar som uppfyller kriterierna i strategin. 

4. Analys - Analyssteget omfattar en analys av de ekonomiska, politiska, lokala och 

internationella faktorerna som påverkar fastighetsmarknaden. 

5. Prognos - När beslutstagaren har samlat in och analyserat all information måste en 

prognos av utfallet för investeringarna och dess eventuella risker bedömas. 

6. Tillämpning av beslutskriterier - Vid tillämpning av beslutskriterier bör beslutstagaren 

se tillbaka till de ursprungliga kriterierna i strategin och målen, och bedöma om de 

fullgörs av detta investeringsbeslut. Beroende på bedömningen kan beslutstagaren vid 

investeringsalternativ som exakt matchar de ursprungliga målen gå direkt vidare till 

investeringsval. 
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7. Avvägning - Avvägning innebär att de olika egenskaperna av investeringsalternativ 

jämförs för att avgöra vilka investeringar som bäst uppfyller kriterierna. 

8. Granskning - Vid granskningsstadiet sammanförs den information som har samlats in 

och vissa investeringsalternativ avlägsnas. 

9. Val - Val innebär att om flera investeringsalternativ passar in på beslutskriterierna måste 

beslutstagaren välja vilken investering som ska genomföras. 

10. Beslut - I det sista skedet har beslutstagaren kommit fram till ett slutgiltigt 

investeringsbeslut. 

 

Fjertorps investeringsmodell 

Fjertorp (2010) redogör för hur den formella investeringsprocessen framställs i litteratur på 

området. Fjertorp (2010) sammanställer processen, som sägs följa en systematisk ordning, i åtta 

sekventiella steg: 

1. Precisering av målet för handlandet - Vilket mål syftar investeringen till att uppfylla?. I 

vinstmaximerande organisationer är vinst det centrala målet. Kommuner kan bland 

annat ha som mål att expandera, skapa attraktionskraft eller göra anpassningar. 

2. Val av mått för måluppfyllelse - Preciserar när målet för investeringen är uppfyllt. 

Exempelvis det lönsamhetskrav som fastställs för investeringen. 

3. Sökande och precisering av handlingsalternativ - Identifiera olika lösningar. 

4. Kartläggning av alternativens konsekvenser - Utreda och värdera konsekvenserna av 

olika handlingsalternativ. I detta skede är kalkylmetoder centrala.  

5. Värdering av alternativens konsekvenser. 

6. Beslut - Fattas utifrån mål, lönsamhetskrav handlingsalternativ samt konsekvenser.  

7. Genomförande och kontroll av implementering - Detta belyser måluppfyllelsen. 

8. Utvärdering - Uppföljningen är en naturlig del i investeringsprocessen.  Uppföljnings-

rutiner avser vanligen kontroll av pågående investeringar för att korrigera utfall, 

alternativt underlag för bättre måluppfyllelse i framtiden. 

 

Fjertorp (2010) belyser att tidigare forskning av investeringsprocessen präglas av att 

investeringsförslag ska bedömas utifrån hur väl de uppfyller målen och hur mycket resurser de 

ianspråktar. Fjertorp (2010) påtalar dock att det finns studier som visar att 

investeringsverksamheten i praktiken inte alltid är så välstrukturerad, utan snarare är ett 

dynamiskt samspel mellan olika aktörer och förutsättningar. 
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Farragher och Savages investeringsmodell 

En liknande framställning av investeringsprocessen ses i en studie av Farragher och Savage 

(2008). De beskriver en investeringsprocess i nio sekventiella steg: 

1. Fastställa strategi - Göra en strategisk analys och fastställa strategiska mål. Detta 

underlättar sökandet efter lämpliga investeringsalternativ. 84% av respondenterna  i 

studien använder strategiska mål. 

2. Söka efter investeringsmöjligheter - Respondenterna ser enskilda projektfaktorer som 

mest viktiga, följt av strategiska faktorer. Portföljfaktorer ses som minst viktiga. 

3. Fastställa risk- och avkastningsmål - Lägsta godtagbara avkastningskrav och högsta 

accepterade risk bör kvantifieras och vara överensstämmande med de strategiska målen. 

79%  av respondenterna i studien kvantifierar avkastningskrav och 44% kvantifierar 

risk. 

4. Göra prognoser för förväntad avkastning - När företaget har identifierat ett 

genomförbart investeringsalternativ genomförs en prognos för nivå och tillfälle för 

avkastningen. 56%  av respondenterna prognostiserar för innehavstiden för varje enskild 

investering. 44%  gör istället prognoser under en standardiserad innehavstid för alla 

investeringar. 

5. Utvärdera prognostiserad avkastning - NPV, IRR och återbetalningsmetod är tekniker 

som kan användas som utvärderingsåtgärd. 

6. Riskbedömning och justering för risker - Eftersom avkastningen är osäker, så bör 

investerare bedöma denna osäkerhet, till exempel med hjälp av känslighetsanalys, debt-

coverage-ratio eller scenarioanalys. Därefter bör avkastningskravet justeras för risken. 

7. Fatta ett beslut - Ska investeringen accepteras eller inte? Investeringens förväntade 

årliga avkastning och risknivå jämförs med strategiska-, finansiella- och 

diversifieringsmål. 

8. Genomföra godkända förslag - 71% av respondenterna anger att åtgärdsplaner kan 

underlätta för att projekt blir lyckade, medan 65% lyfter fram projektchefens roll. 

9. Granska rörelseresultat - Granskning är tänkt att uppmuntra realistiska prognoser. 55% 

av samtliga respondenter gör detta och 66% av professionella investerare. 
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Frank, Souza, Ribeiro och Echevestes investeringsmodell 

En annan slags modell kan ses hos Frank et al. (2013). De menar att investeringsalternativ 

involverar många olika kriterier som bör beaktas och utvärderas för att fatta ett korrekt beslut. 

Frank et al. (2013) förklarar att tidigare forskning har föreslagit modeller som har varit svåra 

att använda på grund av komplexa tekniker. De redogör för en mulitattributmodell som används 

för att utvärdera olika investeringsalternativ. 

 

Modellen består av fyra sekventiella steg: 

1. Strategiska frågor behandlas med en SWOT-analys (styrkor, svagheter, möjligheter hot). 

2. Kvalitetsegenskaper där Quality Function Deployment (QFD) teknik tillämpas. 

3. Ekonomiska aspekter analyseras med hjälp av nuvärdemetod och återbetalningstid. 

4. Därefter rangordnas investeringsalternativen med hjälp av en Multiattributmetod. 

 

Multiattributmodellen beaktar tre nyckelperspektiv. Dessa är kvalitet, strategi och ekonomiskt 

värde. Kvalitet syftar i första hand på kundbehov, medan strategi behandlar företagets 

långsiktiga positionering. Det tredje nyckelperspektivet, ekonomiskt värde, betonar främst 

aktieägarnas intressen. Enligt Frank et al. (2013) är detta en systematisk och lättanvänd modell.  

 

3.3.2 Nuvärdemetoden 

Nuvärdemetoden (NPV) utvecklades ursprungligen för att värdera finansiella instrument så 

som statsskuld och företagsobligationer, men används idag för att värdera 

investeringsmöjligheter i verkliga projekt (Espinoza och Morris, 2013). Forskare är överens om 

att NPV är en av de värderingsmetoder som används mest i investeringsprocessen, samt att det 

är en teoretiskt bra investeringskalkyl (Espinoza och Morris, 2013; Magni, 2009; Sandahl och 

Sjögren, 2003). Espinoza och Morris (2013) förklarar att det beror på modellens enkelhet, då 

nuvärdemetoden enkelt kan genomföras i ett kalkylblad. Magni (2008) påtalar att NPV kan 

användas både som ett värderingsverktyg för att jämföra olika investeringar och som en 

beslutsregel. 

 

NPV är idag en viktigare metod vid värdering av projekt än vad det var för 10-20 år sen, menar 

Graham och Harvey (2001). Enligt Weber (2014) är NPV ett bättre verktyg för att utvärdera 

och rangordna projekt än internräntemetoden. Enligt Sandahl och Sjögrens (2003) studie 

använder fler än hälften av de undersökta svenska företagen nuvärdemetoden vid val av 
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investeringskalkyl. Studien visar att NPV är vanligast i bygg- och fastighetssektorn samt 

servicebranschen (Sandahl och Sjögren, 2003). 

 

Espinoza och Morris (2013) förklarar att nuvärdemetoden anger tidsvärdet av pengar justerat 

för risk. I NPV är alla risker i samband med ett projekt samlade i en enda parameter, nämligen 

riskpremien, som läggs till den riskfria räntan för att få en riskjusterad diskonteringsränta 

(ibid.). För att beräkna ett projekts nuvärde, diskonteras förväntade framtida kassaflödena med 

ett avkastningskrav, som motsvarar den avkastning som kan erhållas genom ett likvärdig 

investeringsalternativ på kapitalmarknaderna (Brealey och Myers, 2002, ref. i Espinoza och 

Morris, 2013). 

 

Formel för NPV (Bas, 2013): 

NPV = ∑n=0
N

Fn

(1 + r)n
 

Fn = bn − cn 

bn = kassainflöde för perioden 

cn = kassautflöde för perioden 

r =diskonteringsränta 

n = tiden för kassaflödet 

 

Om NPV > 0 ska projekt godkännas. Om NPV < 0 ska projekt avslås. Om NPV = 0 förblir 

beslutsfattaren likgiltig (Bas, 2013). 

 

Det bör noteras att NPV i frånvaro av risk, är ett värdefullt verktyg då det ger ett konsekvent 

finansiellt mått på värdet av en investering, menar Trigeorgis (1999, ref. i Espinoza och Morris, 

2013). NPV kan även vara ett värdefullt verktyg även när det handlar om osäkra kassaflöden, 

anser Espinoza och Morris (2013). Detta om diskonteringsräntan inte används som ett mått på 

specifik projektrisk utan endast representerar investerares kapitalkostnad, vid exempelvis 

WACC (ibid.). Bristerna i nuvärdemetoden blir betydande och potentiellt allvarliga när det 

handlar om osäkra intäkter och utgifter samt när diskonteringsräntan justeras med hänsyn till 

dessa risker (Espinoza och Morris, 2013). Detta eftersom tidsvärdet på pengar direkt är kopplad 

till projektrisk.  
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3.3.3 Internräntemetoden 

Internräntemetoden (IRR) är enligt Espinoza och Morris (2013) ett vanligt verktyg vid 

investeringsbeslut. IRR används enligt Magni (2010) ofta av chefer och praktiker för 

investeringsbeslut. Weber (2014) förklarar att det beror på dess direkta jämförbarhet till 

tillgångars avkastningar på den finansiella marknaden. Enligt Magni (2010) har IRR sedan 

1930-talet använts som ett verktyg för beslutsfattande. 

 

Internränta är, enligt Hartman och Schafrick (2004), räntan som ger investeringen ett nuvärde 

på noll. När internräntan blir större än noll efter beräkning anses investeringen vara lönsam. 

Enligt Espinoza och Morris (2013) är forskare överens om att IRR, tillsammans med NPV, är 

de värderingsmetoder som används mest av investerare. Detta förklarar Espinoza och Morris är 

för att även IRR enkelt kan genomföras i kalkylblad, vilket underlättar användandet av 

metoden. 

 

Enligt Graham och Harvey (2001) har flera undersökningar visat att IRR är den metod som 

företag främst använder. De menar att IRR ger värdefull information om investeringars 

avkastning och ofta ses som ett mått på effektivitet (ibid.). Även Hartman och Schafrick (2014) 

menar att IRR är ett populärt mått av värde i syfte att utvärdera projekt. 

 

Formel för IRR enligt Magni (2010): 

IRR =
𝐶1

−𝐶𝑂
− 1 

 

C1 = Kassaflöde 

C0 = Grundinvestering 

 

För att acceptera ett investeringsprojekt måste IRR, enligt Hartman och Schafrick (2004), vara 

större än diskonteringsräntan. 

 

IRR har trots sin popularitet vid värdering av projekt ett flertal brister, menar Magni (2010). 

Till exempel att flera realvärden kan uppstå för IRR, att IRR-rankingen skiljer sig allmänt från 

NPV-rankingen och att IRR-kriterierna inte är tillämplig med rörliga kostnader för kapital 

(ibid.). Trots dessa välkända brister fortsätter IRR att användas i praktiken (Graham och 

Harvey, 2001; Brounen et al., 2004, ref. i Weber, 2014). Enligt Hartman och Schafrick (2004) 

har oron gällande användning av IRR minskat med hjälp av datorer.  
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3.3.4 Återbetalningsmetoden 

Återbetalningsmetoden, som även kallas Payback-metoden, är ett verktyg som kan användas 

vid investeringsbeslut (Russell, 2008). Enligt Graham och Harvey (2001) väljer små företag 

ofta återbetalningsmetoden framför metoder som NPV och CAPM. 

 

Återbetalningstiden är ett mått som, enligt Russell (2008) och Kim, Shim och Reinschmidt 

(2013), beskriver det antal år det tar för en investering att återbetala sig genom årliga inkomster 

eller besparingar som investeringen skapar. Kim et al. (2013) definierar återbetalningstid som 

den tid som krävs för vinst eller andra fördelar med en investering för att motsvara kostnaden 

för investeringen. Företag som använder sig av återbetalningsmetoden ska godkänna projekt 

vars tid är kortare än den som företaget i förväg har fastställt som den högsta godtagbara 

återbetalningstiden. Russell (2008) förklarar att en investering med en 12 månaders 

återbetalningstid är att föredra framför en investering med återbetalningstid på 24 månader, då 

kortare återbetalningstid innebär lönsammare investering. 

 

För att beräkna återbetalningstiden delas den totala kostnaden för den föreslagna investeringen 

med de besparingar, inkomster eller andra fördelar som investeringen kommer att ge, menar 

Russell (2008). 

 

Formel för återbetalningsmetoden (Russell, 2008): 

𝑇 =
𝐺

𝑎
 

 

T= Återbetalningstiden 

G= Grundinvestering 

a= årliga inbetalningsöverskott 

 

Enligt Kim et al. (2013) är återbetalningsmetoden vanlig i flera olika branscher. Populariteten 

beror på den enkelhet som metoden innebär. Metoden är lätt att förstå och lätt att kommunicera, 

menar Kim et al. (2013). En nackdel med återbetalningsmetoden är, enligt Graham och Harvey 

(2001), att den ignorerar tidsvärdet av pengar. 
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3.3.5 Planprocessen och ledtider  

Den kommunala planprocessen menar Lind (2003) är en faktor som påverkar utbudet av nya 

hyreslägenheter. Han anser att planprocessen är komplicerad och oförutsägbar vilket gör det 

svårt att snabbt öka nyproduktionen av bostäder. Detta särskilt då efterfrågan är hög i centrala 

områden där det finns intressekonflikter, påtalar Lind (2003). Planprocessen innehåller 

överklagan mot planerade projekt, ett utdraget administrativt förfarande, tekniska svårigheter 

och miljöproblem (ibid.). 

 

Enligt Clements och Si (2011) är ledtid en avgörande faktor. Ledtid är den tid som förlöper från 

att investeringsprocessen startar tills den är fullbordad och fyller sitt syfte. Ledtiderna ofta är 

långa och att det kan leda till stora svängningar i investeringsprocessen (Clements och Si, 2011). 

Även Almeder, Klabjan, Traxler och Almada-Lobo (2015) påtalar att ledtid är en viktig faktor 

i investeringsprocessen. Därför anser de att det är nödvändigt för företagen att överväga 

processens ledtider. Detta är viktigt då långa ledtider kan orsaka ökning av lager samt ökning 

av kostnader (ibid.). Trots detta är det, enligt Almeder et al. (2015), något många forskare 

försummar.   

 

Lind (2003) drar slutsatsen att det behövs politiska förändringar för att anpassa utbudet av nya 

bostäder till efterfrågan. Bland annat anser han att det krävs åtgärder som minskar osäkerheten 

och den tid som planprocessen tar (ibid.). 

 

3.3.6 Produktionskostnader 

Eriksson (2014) beskriver att begreppet produktionskostnad innefattar beställarens samtliga 

kostnader för att anskaffa en byggnad. Detta innebär samtliga markkostnader, kostnader för 

tomt, planering och exploatering samt byggnadskostnad (ibid.). Produktionskostnaderna i 

Sverige har ökat mycket sedan mitten av 90-talet. Mellan 1994–2012 har den totala 

produktionskostnaden ökat med 194 procent medan markkostnaden har stigit med 555 procent 

(ibid.). Relativt sätt är markkostnaden en liten del av den totala produktionskostnaden. 

Markkostnadens andel av den totala produktionskostnaden ökade från 10 till drygt 21 procent 

under perioden 1994–2012 (ibid.). 
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Eriksson (2014, s. 9) anser att det är intressant att följa kostnadsutvecklingen då ”kostnaderna 

för att tillhandahålla bostäder blir högre ju högre de initiala produktionskostnaderna är”. 

Eriksson (2014) konstaterar att det finns svårigheter med att analysera 

produktionskostnadsutvecklingen inom ett land, vilket anses ha medfört att det finns få 

vetenskapliga studier med denna inriktning och likaså få internationella jämförelser. Det som 

gör jämförelser svårt är skilda valutor, skillnader mellan jämförelseobjekt samt skillnader i 

länders allmänna prisnivå (ibid.). Sverige placeras högt på jämförelser mellan olika länders 

produktionskostnad. Eriksson (2014) lyfter dock fram att det finns en klar tendens att länder 

med hög levnadsstandard också får höga produktionskostnader då befolkningen eftersträvar en 

hög boendestandard. 

 

Eriksson (2014) intresserar sig för hur sambandet mellan produktionskostnader och hyror ser 

ut. Det vill säga om produktionskostnaderna styr hyran eller om betalningsviljan hos 

konsumenterna styr produktionskostnaden. Han konstaterar att kostnadsutvecklingen mellan 

hyror och produktionskostnader följts åt ganska väl, men att produktionskostnaderna på senare 

år ökat mer än hyrorna (ibid.). Eriksson (2014) påtalar att fastighetsägaren genom hyra eller 

försäljningspris måste få täckning för både produktionskostnader och en rimlig avkastning. 

Psilander (2012) anser att hyran främst fastställs som en funktion av de genomsnittliga 

produktionskostnaderna av bygget. Det anser även Englund, Hendershott och Turner (1995) 

som menar att vid långsiktig jämvikt på marknaden, kan priserna på nya hus betraktas som att 

de bestäms av produktionskostnaderna. 

 

Efter att företag beräknat investeringskostnaderna är det vanligt att kostnaderna antingen ökar 

eller minskar under den fortsatta investeringsprocessen (Clements och Si, 2011). Faktorer som 

kan påverka kostnaderna är, enligt Clements och Si (2011), exempelvis felberäkningar, 

planeringsmissar och brist på kompetens. 

 

I investeringsprocessens första del behöver företag, enligt Psilander (2012), planera projekt 

samt säkra tillgång till byggbar mark. Brist på mark leder till att bostadspriserna stiger påtalar 

Wen och Goodman (2013). För företag är köp av mark en viktig faktor i investeringsprocessen 

(Psilander, 2012). Detta då markpriset är, enligt Wen och Goodman (2013), en faktor som 

påverkar den slutgiltiga kostnaden för företag vid nyproduktion av bostäder. 
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Att förstå sambandet mellan markkostnaderna och bostadspriserna är, enligt Wen och Goodman 

(2013), viktigt för den vetenskapliga investeringsprocessen och för att främja en sund 

utveckling på bostadsmarknaden. Wen och Goodman (2013) anger att bland annat 

befolkningstillväxt, befolkningstäthet och hushållens inkomster är statistisk signifikant på 

markpriset. Markpris och bostadspris har enligt Wen och Goodman (2013) en intern relation, 

med en positivt interaktionen. Detta betyder att ifall markpriset ökar så ökar även bostadspriset. 

 

3.3.7 Preferenser och betalningsvilja   

Enligt Lind (2003) finns en tydlig urbaniseringstrend i Sverige, en allmän preferens att leva i 

centrala områden. Både unga och medelålders människor har starka preferenser att bo centralt 

i städer, vilket leder till att efterfrågan ökar i dessa områden. Detta medför långa kötider för 

hyreslägenheter och högre priser på ägda bostäder. Denna situation i det befintliga 

bostadsbeståndet är enligt Lind (2003) faktorer som påverkar investeringar i nyproduktion. 

Lind (2003) anser att det låga utbudet av hyreslägenheter under perioden 1995-2000 i 

kombination med hög betalningsvilja för nyproducerade bostadsrätter, drev upp markpriserna 

och priset på bostadsrätter, vilket skapade högre vinstmarginaler i byggsektorn. Under mitten 

av 90-talet var efterfrågan på hyresmarknaden i förortsområden låg. Först i början av 2000-talet 

försvann vakanserna i dessa områden. Nyproduktionen var dock fortsatt låg på grund av att 

produktionskostnaderna ökat snabbare än betalningsviljan, menar Lind (2003). 

 

I Von Ommeren och Koopmans (2011) studie om hushållens betalningsvilja framkom det att 

hushållen är villiga att betala en hyreshöjning på 6,8% för att få flytta från en lägenhet med låg 

standard till en lägenhet med en genomsnittlig standard. Studien visade även att hushållen är 

villiga att betala en hyreshöjning på 6,7% för att flytta från en lägenhet med genomsnittlig 

standard till en med hög standard. Det betyder att hushållens betalningsvilja ökar med 13,5% 

om de får flytta från en lägenhet med låg standard till en lägenhet med hög standard. Studien 

visade att fastighetsföretagens kostnader för att tillhandahålla en hög standard är likvärdig med 

kundernas ökade betalningsvilja (ibid.). 

 

Betalningsviljan hos hushållen ökar även desto närmare boendet är deras arbetsplats. I Von 

Ommeren och Graaf-de Zijls (2013) studie visades det att hushållen är villiga att betala en 

hyreshöjning på nästan 1,8% för varje kilometer de minskar pendlingsavståndet till arbetet med. 
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Lauridsen, Nannerup och Skaks (2013) studie visade att betalningsviljan för bostäder sjunker 

desto längre bostäderna är från centrum. Studien visade att en ökning med 10% av avståndet 

till centrum leder till en minskning på 1,5% av bostadspriset. 

Von Ommeren och Graaf-de Zijls (2013) studie visade även att hushållens betalningsvilja ökar 

ifall de får flytta från en 3-rumslägenhet till en 4-rumslägenhet. Resultatet visade att hushållen 

är villiga att betala en hyreshöjning på 28,7%  för att få ett rum till.  Enligt Von Ommeren och 

Graaf-de Zijls (2013) är denna information särskilt användbar för bostadsföretag som inte är 

vinstdrivande, utan syftar till att maximera social välfärd och behöver därför besluta om det 

optimala utbudet av hyresreglerande boende. 

 

3.3.8 Skattepolitik 

Clements och Si (2011) anger att de ekonomiska faktorerna i hög grad påverkar 

investeringsprocessen. Maria (2013) anser att investeringsprocessen påverkas av bland annat 

skatte- och finanspolitik, svängningarna i fastighetsmarknaden, utvecklingsgrad i landet och 

den fria rörligheten på bostadsmarknaden. Även Lind (2003) menar att skatteregler, 

subventioner till nybyggnation och bestämmelser om standarder för nybyggnation påverkar 

investeringsprocessen. Lind (2003) påtalar att det i den svenska debatten har hävdats att 

minskade subventioner och höga skatter är orsaker till det låga bostadsbyggandet. Lind (2003) 

anser dock att bostadsproduktion inte ska behöva subventioner och att företag i byggsektorn 

bör kunna betala samma skatt som andra sektorer. Istället menar han att Sverige bör ta itu med 

strukturella problem så som planprocessen, hyresregleringssystemet och konkurrens-

situationen på bostadsmarknaden. 

 

Englund et al. (1995) påtalar att skattereformen 1990-1991 fick en stor inverkan på 

bostadssektorn. Skattereformen innebar en minskning av skattesatsen för ränteavdrag, en tolv- 

procentig ökning av mervärdesskatten på nyproduktion, och en minskning av 

räntesubventioner. Englund et al. (1995) menar att reformen lett till kraftigt ökade hyror och en 

ökning av lediga lägenheter, samtidigt som produktionen av nya bostäder minskade med 80 

procent mellan åren 1991 och 1995. 

 

Det har genomförts många diskussioner om effekten av subventioner (Warsame et al., 2010). 

Två frågor som ofta tas upp i diskussionerna om bostadssubventioner är, enligt Warsame et al. 

(2010), effektiviteten samt den opartiska fördelningen av subventionerna. De förklarar att den 
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största delen av litteraturen som tar upp utbud av bostäder anser att priset och andra 

kostnadsregleringar är de viktigaste faktorerna för att minska utbudet av bostäder.   

Subventioner används av regeringar runt om i världen för att motverka problem med 

bostadsbrist, förklarar Warsame et al. (2010). Med hjälp av subventioner kan bostäder byggas 

i krisdrabbade regioner eller i de fall byggkostnaderna är för höga i förhållande till 

marknadshyror (ibid.). Minskad ränta eller alternativa placeringar av lån för bygget är exempel 

på politiskt stöd för att kompensera höga byggkostnader och därmed öka bostadsbestånden. 

 

Warsame et al. (2010) förklarar att det inte är lätt att peka ut vilka effekter som blir på den totala 

bostadsproduktionen av subventioner. Resultatet från deras studie tyder på att räntestöd har en 

positiv inverkan på den totala produktionen av bostäder, främst på flerfamiljshus. Resultatet 

visade även att det är tydligt att subventionerad ränta är viktigare i regioner där efterfrågan är 

svag än i växande regioner. Produktionskostnaden har högre känslighet i expansiva regioner än 

i avtagande regioner. Med hjälp av subventioner kan företag pressa ner den totala 

produktionskostnaden (ibid.).   

 

3.3.9 Lagar och regleringar 

Wilhelmsson, Andersson och Klingborg (2011) beskriver att den svenska hyresmarknaden 

regleras via ett hyressättningssystem med bruksvärdesprincip. Detta bruksvärdesystem innebar 

länge att de kommunala bostadsföretagen var hyresnormerande och hyresnivåerna bestämdes 

utifrån genomsnittliga hyror i kommunala hyreslägenheter (Wilhelmsson et al., 2011). Efter en 

lagändring 2010 (SFS 2010:810; SFS 2010:811) anses samtliga kollektivt förhandlade hyror 

normerande oavsett om det är ett privat eller kommunalt bostadsföretag. En brist i 

bruksvärdessystem är enligt Wilhelmsson et al. (2011) att ingen hänsyn tas till det geografiska 

läget. Detta resulterar i att hyrorna i attraktiva lägen är lägre och hyrorna i perifera lägen är 

högre än vad de är på en oreglerad marknad (ibid.). Detta anser Wilhelmsson et al. (2011) har 

bidragit till att det uppstått en brist på bostäder och långa köer till hyreslägenheter i de större 

städerna, främst i attraktiva centrala lägen. Medan det i mindre kommuner uppstått höga 

vakanser i hyresbeståndet (ibid.). 

 

Lind (2003) menar dock att hyresreglering endast haft en begränsad roll på den låga nivån av 

produktion av hyresbostäder i Sverige mellan åren 1995-2001. Bostadsrätter är oavsett 
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hyresreglering i nyproduktion mer lönsamt och i förortsområden var betalningsviljan fram till 

år 2000 för låg för att bostadsproduktion, med tanke på kostnadsnivån, skulle vara lönsamt. 

Den 1 juli 2006 infördes nya regler för hyressättning av nyproducerade bostadslägenheter (SFS 

2006:408). Holmqvist och Thomsson (2013) förklarar att nyproduktionshyror som fastställs 

enligt Jordabalken 55c § numera kan avvika kraftigt från hyror som fastställs enligt de vanliga 

bruksvärdereglerna. Detta då nyproduktionshyrorna bestäms med utgångspunkt i kostnaderna 

för de nybyggda lägenheterna och inte i bruksvärdet för likvärdiga lägenheter (ibid.). En 

utgångspunkt för detta hyressättningssystem är att hyran för en nybyggd lägenhet skall täcka 

hyresvärdens kostnader. Från den 1 januari 2013 gäller presumtionshyran femton år från att den 

första hyresgästen tillträdde lägenheten (SFS 2012:819). När femtonårsfristen löpt ut, blir 

bruksvärdereglerna tillämpliga på lägenhetens hyra. Syftet med denna presumtionsverkan är att 

stimulera nyproduktion av bostadslägenheter (Holmqvist och Thomsson, 2013). 

 

3.4 Undersökningsmodell 

I studiens inledande litteraturgenomgång framkommer tre delområden, teman, som ofta är i 

fokus i studier om investeringsprocessen. En undersökningsmodell illustrerar dessa delområden 

samt de faktorer som lyfts fram. Dessa faktorer ligger till grund för denna studie.  

 

Att undersöka samtliga delområden bidrar till en större förståelse för hur företag agerar i 

investeringsprocessen, vilka metoder som används samt vilka faktorer som påverkar processen.  

 

För att undersöka detta empiriskt framställs en intervjuguide (se bilaga 2). Intervjuguiden är 

indelad i tre delar utifrån respektive delområde. Intervjufrågorna formuleras utifrån studiens 

syfte och frågeställningar. I nedanstående undersökningsmodell kopplas delområdena samman 

med de aktuella frågorna i intervjuguiden.  
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Figur 3. Undersökningsmodell. 

 

Undersökningsmodellen ovan illustrerar att institutionell teori samt intressentteori utgör 

övergripande teorier vilka är intressanta att koppla till denna studie. Detta genomförs i 

analyskapitlet. Undersökningsmodellen sammanfattar även den tidigare forskning som 

presenteras i detta kapitel.  

 

Det första delområdet, investeringsprocessen, undersöks utifrån fyra investeringsmodeller av 

ovan nämnda forskare (avsnitt 3.3.1). Den empiriska motsvarigheten till dessa härleds från 

fråga ett till och med sex i intervjuguiden. 

 

Det andra delområdet, investeringsunderlag, undersöks utifrån de tre vanligaste 

investeringskalkylerna – NPV, IRR samt återbetalningsmetoden (avsnitt 3.3.2 - 3.3.4). Dessa 

kalkyler undersöks empiriskt utifrån fråga sju till och med tolv i intervjuguiden.  

 

Det tredje delområdet, faktorer som påverkar investeringsprocessen (i modellen förkortat 

Faktorer*), undersöks utifrån de faktorer som enligt tidigare forskning påverkar 

investeringsprocessen (avsnitt 3.3.5 – 3.3.9). Dessa faktorer undersöks empiriskt utifrån fråga 

13-15 i intervjuguiden.  
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4. Empiri  

Nedan presenteras resultatet från den empiriska undersökningen. Empirikapitlet struktureras 

utifrån undersökningsmodellens tre delområden. Först presenteras fallföretagens 

investeringsprocess, följt av investeringsunderlag och slutligen faktorer som påverkar 

investeringsprocessen.   

 

4.1 Investeringsprocessen  

Nedanstående tabell syftar till att illustrera fallföretagens investeringsprocess.  

 Företag 1 Företag 2 Företag 3 Företag 4 Företag 5 Företag 6  

1 Kommunen beslutar Företaget beslutar Företaget beslutar Företaget beslutar Kommunen 

beslutar 

Kommunen beslutar 

2 Letar byggbar mark Styrelsen hålls 

uppdaterad 

Letar byggbar mark Beslutar om läge Ledningen 

beslutar om 

antal och tid 

Ledningen och 

styrelsen beslutar 

var och vad 
3 Söka efter 

investerings-

möjligheter 

Söka efter 

investerings-

möjligheter 

Analys av 

investerings- 

möjligheter 

Marknadsunder-

sökning 

Beslutar om 

läge 

Beslutar om läge 

4 Skapa projektidé Letar byggbar mark Kundundersökning Lönsamhets-

bedömning 

Känslighets-

analys 

Kundunder-

sökningar 
5 Kundundersökning Känslighetsanalys Lönsamhets-

bedömning 

Hyresförhandling Marknads-

undersökningar 

Marknadsunder- 

sökning 

6 Marknadsundersök-

ning och 

känslighetsanalys 

Analyserar 

samhällsnytta 

Jämkning mellan 

projektgrupp och 

ekonomiavdelning 

Styrelsen fattar 

det slutgiltiga 

beslutet 

Bedöma 

ekonomiska 

aspekter 

Arkitekter tar fram 

förslag 

7 Analys av 

investeringsmöjlig-

heter 

Lönsamhets-

bedömning 

Ledningsgruppen 

bedömer underlaget 

 Lönsamhets-

bedömning 

Styrelsen avgör om 

de ska gå vidare 

8 Fastställa risk- och 

avkastningskrav 

Ledningsgruppen 

lämnar förslag till 

styrelsen 

Styrelsen bedömer 

underlaget 

 Styrelsen fattar 

det slutgiltiga 

beslutet 

Bedöma 

ekonomiska 

aspekter 
9 Lönsamhetsbedöm-

ning 

Styrelsen fattar det 

slutgiltiga beslutet 

Styrelsen fattar det 

slutgiltiga beslutet 

  Fastställa risk- och 

avkastningskrav 

10 Styrelsen fattar det 

slutgiltigt beslutet 

    Lönsamhetsbedöm-

ning 
11      Styrelsen fattar det 

slutgiltiga beslutet 

Tabell 2: Översikt av investeringsprocessen i fallföretagen.    

  

Tabellen ger en översikt av de respektive fallföretagens investeringsprocess. Det bör dock 

poängteras att processen kan variera mellan olika projekt. Tabellen kan dock ge stöd i den 

kommande presentationen av investeringsprocessen.  

  

Det framkommer tydligt i studien att investeringsprocessen är en tidsmässigt lång process med 

långa ledtider. En respondent anger att processen varar 3-5 år från idén om nyproduktion 

kommer upp tills det att byggnaden är inflyttningsklar. Ytterligare en respondent påtalar att ett 

nyproduktionsprojekt pågick drygt 7 år. Företaget köpte då en fastighet med en byggnad som 
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skulle rivas för att bereda plats för nya bostäder. De långa ledtiderna berodde mycket på 

formalia och inblandning av länsstyrelse, länsmuseum samt kommun, anger respondenten.   

  

Under investeringsprocessen är det många beslut som ska fattas på olika nivåer. Ett av 

fallföretagen utgår från en processbeskrivning som utifrån beloppsgränser anger var beslut 

fattas. Lägre belopp fattar styrelsen själva beslut om, men handlar det om högre belopp så är 

det kommunledningen som tar beslut, förklarar en respondent på detta företag.   

  

En särskild kontext för företagen i denna studie är att samtliga är kommunala aktiebolag. Detta 

innebär att de ägs till 100 procent av kommunen där de är verksamma. Tre av fallföretagen har 

en ägarstruktur som innebär att de ägs av ett kommunalt dotterbolag. En respondent framhåller 

att fallföretaget är kommunens bostadspolitiska instrument. Trycket på företaget ökar därmed 

förståeligt när behovet av fler lägenheter ökar. Ytterligare en respondent resonerar som så att 

företagets investeringar i nyproduktion av hyreslägenheter hänger samman med den politiska 

viljan att det bör skapas nya boendemöjligheter i kommunen. Företaget är ett separat bolag och 

arbetar affärsmässigt, men eftersom de är kommunägda så finns även en politisk vilja, anger 

respondenten. Allmännyttiga fastighetsbolag har en roll i den kommunala bostadsförsörjningen, 

framhåller en respondent. Företaget behöver därför ta hänsyn till kommunens äldreboendeplan, 

översiktsplaner och det aktuella läget för kommunen som helhet.  

  

Samtliga fallföretag har en hög uthyrningsgrad. Bland företagen varierar uthyrningsgraden 

mellan 99-99,8 procent. Detta tillsammans med långa kötider påvisar både behov och 

möjligheter för fallföretagen att investera i nyproduktion. Fyra av fallföretagen lyfter fram att 

det ligger i företagets uppdrag att vara samhällsnyttiga. En del i detta är att veta vad som 

efterfrågas, vad som är bra för kommunen och vad som behövs för att komma framåt, framhåller 

en av respondenterna. En annan respondent förklarar att företagets uppdrag har utvidgats. Från 

att förvalta människors hem, förvaltar de idag även bostadsområden och på så sätt människors 

livsmiljö. Två av respondenterna framhåller att de genomför nyproduktion för att förnya 

fastighetsbeståndet, vilket är viktigt ur ett företagsekonomiskt perspektiv. En av respondenten 

menar att det ultimata för företaget är att bygga nytt varje år för att få en jämnare 

fastighetsportfölj.  

 

Ett initialt beslut att genomföra nyproduktion kan komma från fallföretagen eller från 

kommunen. I studien anger hälften av bostadsföretagen att de själva styr nyproduktionstakten. 

Dessa företag har inga krav på sig från ägaren, kommunen, gällande hur många bostäder de ska 
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nyproducera varje år. Ledningsgruppen lägger tvärtom fram förslag till styrelsen när de vill 

genomföra nyproduktion. En av respondenterna förklarar att det är bra att fastställa mål gällande 

antalet nyproducerade lägenheter, men att detta inte bör anges i ägardirektiven. Detta då det är 

företagen själva som har ett behov av att producera lägenheter och komma framåt. De övriga 

företagen styrs av kommunala ägardirektiv som anger att företagen ska bygga nya bostäder. 

Dessa ägardirektiv anger hur många bostäder bostadsföretaget ska producera under en angiven 

tidshorisont. I fallföretagen varierar antalet mellan 25 till 100 lägenheter per år. 

  

När det föreligger ett initialt beslut om att genomföra nyproduktion är det därefter viktigt att 

bestämma var nyproduktionen ska genomföras. Tillgången på attraktiv byggbar mark varierar 

mellan olika kommuner. Hälften av företagen har brist på byggbar mark i attraktiva lägen. Det 

har varit vårt största problem under många år, anger en respondent. En annan respondent 

framhåller att styrelsen ständigt hålls uppdaterade gällande fastighetsbestånd och marktillgång. 

Detta för att de ska veta vilka förutsättningar och möjligheter som finns för nyproduktion. 

Sökande efter mark är därmed en viktig del i investeringsprocessen. De övriga företagen har 

inte brist på mark. De behöver i dagsläget inte söka efter mark, utan endast bestämma vilket 

markområde de ska genomföra nyproduktion på. Detta beskrivs närmare i 4.3 Faktorer som 

påverkar investeringsprocessen. 

  

När det är fastställt var nybyggnation ska ske är nästa steg i investeringsprocessen att inventera 

och analysera vilka förutsättningar och möjligheter som finns. Vad som kan byggas styrs 

mycket av den aktuella detaljplanen, förklarar en respondent. Även regler gällande buller och 

olika tillgänglighetskrav påverkar fallföretagens investeringsmöjligheter. Om det är ett läge 

med potentiellt bullerproblem är det arkitekternas jobb att visa att det går att bygga hus som 

klarar dessa problem, förklarar en annan respondent. Flera respondenter anger att de skapar en 

projektidé utifrån de specifika investeringsmöjligheterna. En projektgrupp analyserar vilken typ 

av byggnad som är lämplig samt vad som är mest effektivt ut investeringssynpunkt. 

Projektgruppen tar därefter fram ritningar och andra underlag till ledningsgruppen. Ytterligare 

en respondent framhåller att ledningsgruppen och styrelsen ”bollar idéer” sinsemellan. De 

diskuterar vad det finns för behov i kommun, vilka kundgrupper de ska vända sig till och vad 

de kan bygga för typ av hus. Ledningsgruppen lämnar ett projektförslag till styrelsen. Om 

styrelsen är nöjd med förslaget fortsätter arbetet med det, annars får ledningsgruppen tänka om.  
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I denna del i investeringsprocessen genomför tre av fallföretagen kundundersökningar. Fyra 

fallföretag genomför andra marknadsundersökningar och tre av företagen genomför 

känslighetsanalys. Detta beskrivs närmare i 4.2 Investeringsunderlag. Det väsentliga med dessa 

investeringsunderlag är att ge svar på frågor gällande: Vad kan vi bygga där?, Vad tror vi att 

kunder vill ha?, Vad kan kunder tänka sig att betala?  

  

Med kännedom om kundernas efterfråga och betalningsvilja samt vilka möjligheter som finns 

utifrån detaljplan och regleringar har företagen underlag för riskbedömning. Företagen 

genomför nu kostnadskalkylering och lönsamhetsbedömningar. Det mest väsentliga är enligt 

flera respondenter att varje projekt, varje enskild nyinvestering, uppfyller uppställda 

avkastningskrav. Företagen använder olika sätt att fastställa avkastningskrav och 

diskonteringsränta. De använder även olika investeringskalkyler. Detta beskrivs närmare i 4.2 

Investeringsunderlag. Två företag anger att hyresnivån är utgångspunkt för hur mycket 

projektet kan kosta. Företagen genomför förhandlingar med Hyresgästföreningen om vilken 

hyra de kan ta ut för de nyproducerade lägenheterna.  Företagen kan även föra dialog med 

exempelvis PRO, Pensionärernas Riksorganisation, för att få vetskap om kundernas 

betalningsvilja.   

  

De framtagna investeringsunderlagen, både investeringskalkyler och övriga underlag, ligger till 

grund för ledningsgruppens bedömning. När ledningsgruppen godkänt ett nyproduktionsprojekt 

lägger de fram förslaget till styrelsen. Styrelsen tar i de flesta fall det slutgiltiga 

investeringsbeslutet.   

  

Var i processen upphandlingar sker skiljer sig åt mellan fallföretagen. Vissa företag upphandlar 

före det slutgiltiga beslutet. Detta då de inte kan vara säkra på att kalkylerna “håller” innan 

upphandlingen är genomförd. Om projektet blir dyrare än planerat kan företagen analysera vad 

i projektet som kan förbilligas. Andra företag genomför upphandlingar efter det slutgiltiga 

investeringsbeslutet.   

 

Ett fallföretag anger att olika upphandlingsformer påverkar hur investeringsprocessen ser ut. 

Vid traditionell upphandling tar företaget först fram handlingar och går sedan ut med en 

förfrågan. Vid det senaste investeringsprojektet använde företaget upphandlingsformen 

partnering. Då sker upphandling av olika entreprenörer för olika delar av byggnationen. Detta 
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sker då innan samtliga bygghandlingar är klara, förklarar en respondent på företaget. Flera av 

fallföretagen anger att de har använt ramavtalet Kombohus vid nyproduktion. Detta påverkar 

investeringsprocessen då företagen endast konkurrensutsätter markarbetet.   

  

4.2 Investeringsunderlag 

Tabellen nedan illustrerar de investeringsunderlag som respektive fallföretag använder.   

 

Tabell 3: Översikt av investeringsunderlag.  

 

Tabellen introducerar en översikt av de investeringsunderlag fallföretagen använder i 

investeringsprocessen vid nyproduktion. Dessa investeringsunderlag kommer nedan att 

sammanställas och presenteras. Först framställs empiri gällande kundundersökningar, 

marknadsundersökningar och känslighetsanalys. Därefter framställs empiri gällande 

fallföretagens investeringskalkyler. Dessa är NPV, återbetalningsmetoden och SABO:s 

kalkylmall.   

 

I studien framkommer att fallföretagens investeringsunderlag utöver investeringskalkyler 

består av resultat från genomförda marknadsundersökningar, kundundersökningar och 

känslighetsanalyser. Vidare framkommer att dessa underlag, till skillnad från 

investeringskalkyler, inte tas fram för varje enskilt projekt. Dessa undersökningar samt analyser 

genomförs när företagen anser att de har behov av dessa underlag. 

 

Tre av fallföretagen anger att de i viss mån genomför känslighetsanalyser. Samtliga 

respondenter på dessa företag anger att riskbedömningen främst rör vakansrisker. En 

respondent anser att det i dagsläget är enkelt att göra känslighetsanalyser. Detta då det med 

tanke på den höga efterfrågan på bostäder inte finns några vakansrisker. En annan respondent 

 Företag 1 Företag 2 Företag 3 Företag 4 Företag 5 Företag 6 

Kundundersökning X  X   X 

Känslighetsanalys X X   X  

Marknadsundersökning X   X X X 

NPV X   X  X 

SABO:s kalkylmall  X  X X  

Återbetalningsmetoden   X    
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anger att deras företag i viss mån genomför känslighetsanalyser, vilka då används som 

investeringsunderlag. Företaget resonerar så att ”om vi skulle få vakanser, hur slår det mot 

företaget?” Den nuvarande vakansgraden tyder på att risken är marginell, menar respondenten. 

Ytterligare ett företag genomför riskbedömningar för att avgöra ifall den tänkta nyproduktionen 

är genomförbar. 

 

Tre av fallföretagen genomför kundundersökningar. En respondent berättar att företaget 

löpande genomför kundundersökningar bland hyresgästerna. Ett av de andra fallföretagen 

genomför årligen kundundersökningar, där hälften av hyresgästerna omväxlande ombeds delta. 

En tredje respondent menar att företaget genomför kundundersökningar för att få koll på 

marknaden. De genomför inga breda undersökningar utan nischar sig vid varje undersökning, 

mot exempelvis pensionärer, för att se vad just de vill ha, framhåller respondent. 

 

Fyra av fallföretagen genomför även marknadsundersökningar. Företagen anger att 

marknadsundersökningar är viktigt för att kunna ta beslut om nyproduktion. En respondent 

anser att företagets marknadsundersökningar, tillsammans med investeringskalkyler, är en av 

de viktigaste delarna i investeringsunderlaget. Ett av fallföretagen genomförde en stor 

marknadsundersökning inför deras första nyproduktion på tjugo år. I syfte att undersöka 

intresset för nyproduktion skickade företaget ut en enkät till alla kommuninvånare äldre än 50 

år. Det främsta syftet med marknadsundersökningen var att ta reda kunder och potentiella 

kunders betalningsvilja. ”Hur mycket är kommuninvånarna beredda att betala för en 

nyproducerad bostad?” Därtill ville företaget veta vilken lägenhetsstorlek kunderna i första 

hand efterfrågade. 

 

En annan respondent anger dock att företaget inte gör någon specifik marknadsundersökning 

inför varje projekt. Istället förlitar sig företaget mycket på personalens lokalkännedom om 

marknaden. ”Vem kan göra en bättre analys än de som jobbar på marknaden som de agerar på”, 

betonar respondenten. Om det finns två olika förslag för nyproduktion så gör företaget en 

marknadsbedömning där de analyserar vad de kan sätta för hyra och utifrån detta hur dyrt de 

kan bygga. Vilken hyra de kan sätta påverkas av betalningsviljan hos hyresgästerna. I 

centralorten är betalningsviljan högre än i andra tätorter i kommunen, berättar respondent.  
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Ytterligare en respondent är inne på samma spår och anger att företaget hittills inte har 

genomfört några stora marknadsundersökningar. Istället är det företagets säljsida som har 

”känselspröten ute”, förklarar respondenten. Men detta företag kommer i nära framtid att göra 

en större marknadsundersökning i syfte att bedöma de lägen som diskuteras för kommande 

nyproduktion. I detta fall anser företaget att de behöver mer underlag för att veta vad kunder 

anser om olika geografiska platser, förklarar respondenten. 

 

Samtliga respondenter anser att investeringskalkyler är viktiga underlag när fallföretagen fattar 

beslut om de ska genomföra nyproduktion eller inte. En respondent framhåller att det är 

investeringskalkyler som ligger till grund för det slutgiltiga investeringsbeslutet. En annan 

respondent förklarar att ”inga beslut fattas rakt ut i luften”. Företaget behöver trovärdiga och 

förankrade underlag. Det är här investeringskalkylerna kommer in, anger respondent. 

 

För att beräkna ifall investeringar är ekonomiskt lönsamma använder tre av fallföretagen 

nuvärdemetoden (NPV). En respondent förklarar att den viktigaste delen när företaget avgör 

om de ska genomföra nyproduktion eller inte, är att alla projekt måste ”bära sig själv”. Ifall 

kalkylerna visar att det hyran i den nyproducerade lägenheten blir 2000 kronor per kvadratmeter 

och företaget beräknar betalningsviljan till 1500 kronor per kvadratmeter kan företaget inte 

genomföra projektet. De försöker då göra små förändringar i kalkylerna och se om det går att 

komma fram till ett positivt nuvärde. En annan respondent talar om att företaget diskonterar de 

första fem åren skarpt och därefter tittar på all evighet. För att företaget ska kunna genomföra ett 

projekt behöver nuvärdet bli positivt när företaget värderar ett projekt, anger en av de andra 

respondenterna.  

 

En respondent påtalar att det finns tre viktiga delar i investeringsunderlaget. Den första delen 

är att bedöma och säkra alla kostnader. Den andra är att bedöma intäktssidan. Den tredje delen 

är att bedöma det framtida värdet. Det framtida värdet bedöms genom en externvärdering - 

“Vad kommer det här huset att vara värt när det är färdigproducerat?” Med hjälp av dessa 

ingångsparametrar gör vi en nuvärdeberäkning av framtida kassaflöden, förklarar respondenten 

på ett av fallföretagen. 
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Tre av företag som nyligen byggt Kombohus anger att de använt SABO:s kalkylmall för att 

bedöma investeringens lönsamhet och beräkna om investeringen är genomförbar. Detta är en 

byggprojektkalkyl, vid tidpunkten noll, som inte diskonterar framtida konsekvenser. Ett företag 

använder återbetalningsmetoden och bedömer då hur lång tid det tar för en investering att ge ett 

överskott. Utifrån återbetalningstiden jämför företaget olika alternativ mot varandra. Företaget 

använder en sjuårskalkyl, vilket innebär att investeringarna skall ge ett överskott inom en 

sjuårsperiod. För företaget är det väldigt viktigt att investeringskalkylerna går ihop när de 

beslutar om investeringar. 

 

Flera respondenter anger att de arbetar med kalkylerna för att få fram ett positivt resultat. En 

respondent förklarar att om kalkylen inte går ihop är steg ett att sänka projektets kostnader, att 

förbilliga projektet. Nästa steg är att förändra intäktssidan, genom att kolla vilka hyror de kan 

förhandla sig till, förklarar respondenten. Företaget använder presumtionshyror, för att kunna 

ta ut hyror som täcker projektets kostnader. Kostnadssidan kan företaget styra relativt mycket 

över, men gällande intäktssidan sker hyresförhandlingar med Hyresgästföreningen. Ett annat 

fallföretag lyfter fram att de använder sig av presumtionshyra vid nyproduktion av lägenheter. 

Företagets respondent förklarar att de räknar med att presumtionshyran är lika med 

marknadshyran när tidsperioden för presumtionshyran är till ända. 

 

Ytterligare ett fallföretag lyfter fram att de i arbetet med investeringskalkyler kontrollerar hur 

mycket projektet kostar ”i termer av hyra”. Företaget anger att de arbetar med olika utkast av 

en projektidé. Innan det slutgiltiga investeringsbeslutet fattas har företaget möjlighet att vid 

behov ändra på vissa ingångsparametrar. I ett projekt nyligen minskade företaget storlek på de 

planerade treorna, tre rum och kök, för att få ner hyrorna. Kundernas betalningsvilja utgår inte 

enbart ifrån ”kronor per kvadratmeter”, ibland är det tillräckligt att den totala månadshyran blir 

ju lägre i och med att lägenheten förminskas, förklarar respondenten. 

 

Samtliga kommunala bostadsföretag måste följa Allbolagen (2010:879). Detta medför att 

företaget måste vara affärsmässiga gällande de investeringar i nyproduktion de genomför. 

Därmed blir investeringskalkyler, med sina hårda parametrar, avgörande för 

nyproduktionsbesluten förklarar en respondent. Beträffande andra typer av investeringar 

försöker företaget även få med mjuka parametrar så som kundnöjdhet och säkerhet. Ibland kan 

dessa parametrar väga över för ett projekt som inte är ekonomiskt lönsamt. Gällande 
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nyproduktion är det dock främst hårda parametrar så som intäkt, kostnad och värdering som 

styr, förklarar respondenten.  

 

I investeringskalkylerna är diskonteringsränta en viktig parameter. Diskonteringsräntan består 

av investeringens avkastningskrav och därtill ett påslag för risk, vanligen vakans- och 

inflationsrisk. Fallföretagen har ägarkrav på sig från kommunen i form av bland annat 

avkastningskrav. Dessa avkastningskrav anges i ägardirektiven och varierar mellan företagen, 

vilket framgår av tabellen nedan. 

 

 Ägarkrav Direktavkastning på 

totalt kapital (%). 

Totalavkastning på 

eget kapital (%). 

Företag 1 6,2  

Företag 2  5,5 

Företag 3  (ej preciserat) 

Företag 4 (ej preciserat)  

Företag 5  3 

Företag 6 3,5  

Tabell 4: Avkastningskrav i ägardirektiv.  

 

I tabellen kan det utläsas att hälften av fallföretagen använder lönsamhetsmåttet 

direktavkastning på totalt kapital. Detta räknas ut som driftnetto i relation till fastighetens 

marknadsvärde. Den andra hälften använder lönsamhetsmåttet totalavkastning på eget kapital. 

Detta räknas ut genom betalningsnetto i relation till eget investerat kapital. Avkastningskraven 

som anges i ägardirektiven är ofta långsiktiga och skall motsvara fastighetsmarknaden på lång 

sikt eller förklaras som genomsnittliga sett över en tidsperiod på 1-3 år. Enligt Allbolagen 

(2010:879) skall som tidigare nämnt de kommunala bolagen använda affärsmässiga 

avkastningskrav. Detta medför att avkastningskraven varierar mellan olika orter. Två av 

företagen har inte preciserade avkastningskrav. Men dessa företag har interna avkastningskrav 

som de arbetar efter. Företaget 3 anger att de fastställer totalavkastningen utifrån marknaden, 

vilket i dagsläget är 5% och uppåt på orten.  Företag 4 räknar med en genomsnittlig 

direktavkastning på 5%.  

 

När det kommer till enskilda investeringar fastställer fallföretagen avkastningskraven. 

Avkastningskraven är därmed rörliga och förändras utifrån marknaden. Sjunkande 

avkastningskrav är positivt då det underlättar för företaget att kunna genomföra nyproduktion. 
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Detta då det är lättare att få kalkylerna att gå ihop. En respondent anger att avkastningskravet 

på centralorten sjunker, vilket sägs bero på att centralorten växer och betraktas som en stabilare 

marknad. En respondent anger att samtliga investeringsprojekt bör uppfylla avkastningskravet 

som anges i ägardirektivet. Respondenten påtalar att det är avkastningskravet som ligger till 

grund för att företaget är affärsmässigt. Enligt EU-bedömning och privata fastighetsägarnas 

påtryckningar ses det inte som affärsmässigt att genomföra projekt med avkastning lägre än 

företagets genomsnittliga avkastningskrav.  

 

Två av fallföretagen anger att läget har betydelse för vilket avkastningskrav som påförs 

investeringen. Sämre lägen medför högre avkastningskrav för projektet.  Företag 1 använder 

Newsec eller Svefas värdering som underlag för branschavkastning av olika stadsdelar. I 

centralorten varierar avkastningskravet mellan 4,75-7%. Företag 5 utgår ifrån den årliga externa 

fastighetsvärderingen i bedömning av avkastningen för det aktuella läget. Avkastningskravet 

för olika lägen varierar mellan 4-7%. En respondent påtalar tvärt emot dessa att företaget inte 

skulle överväga att kräva högre avkastningskrav i ytterområden. Detta för att kunderna i dessa 

områden inte ska påverkas negativt.  

 

För att ta med riskbedömningen i investeringskalkylerna räknar flera av fallföretagen med en 

diskonteringsränta på 2% över avkastningskravet. I dessa 2% inräknas inflations- och 

vakansrisk. En respondent menar att detta är vedertaget. Ett av fallföretaget bedömer 

vakansrisken som relativt liten och lägger endast på 1% för inflationsrisk. Ett företag använder 

WACC, vägd genomsnittlig kapitalkostnad för företags egna kapital och skulder, för att 

fastställa investeringens diskonteringsränta.  

 

4.3 Faktorer som påverkar investeringsprocessen 

Tabellen nedan illustrerar vilka faktorer som påverkar företagens investeringsprocess.  

 

 Företag 1 Företag 2 Företag 3 Företag 4 Företag 5 Företag 6 

Planprocessen och ledtider X X X    

Produktionskostnader X   X X X 

Preferenser och betalningsvilja X   X X  

Skattepolitik X   X X X 

Lagar och regleringar  X X X X  

Tabell 5: Översikt av viktiga faktorer. 
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Tabellen på föregående sida introducerar en översikt av de faktorer som påverkar fallföretagens 

investeringsprocess vid nyproduktion och som därmed framställs i denna del. De faktorer som 

skildras nedan är grupperade i fem kategorier. Dessa presenteras i följande ordning: 

planprocessen och ledtider, produktionskostnader, preferenser och betalningsvilja, skattepolitik 

och slutligen lagar och regleringar. 

 

Planprocessen och ledtider 

Hälften av fallföretagen har i dagsläget brist på detaljplanelagd mark. En av respondenterna 

anger att företaget har brist på byggbar mark i de attraktiva områdena i kommunen. Detta gör 

att företaget, trots ett stort behov av nya lägenheter, inte kan producera mer än i dagsläget. Detta 

anger även ett annat fallföretag. Respondenten påtalar att företaget skulle behöva bygga mer, 

men att avsaknaden av detaljplanelagd mark gör det svårt. ”Vi kan tyvärr inte göra mer än vi 

gör, då det inte finns mer mark att bygga på” förklarar företagets respondent. Ett tredje företag 

menar att problemet främst är att de inte har haft någon möjlighet att planera långsiktigt på 

grund av bristen på byggrätter. Detta då kommunens arbete med att få fram en långsiktig 

översiktsplan har dragit ut på tiden. 

 

Två fallföretag nämner att de har en bra dialog med planavdelningen och kan påverka 

planprocessen. Ett av dessa företag har i samråd med kommunen möjlighet att påverka vilka 

områden som kan vara lämpliga för hyreslägenheter. Respondenten i företaget förklarar att de 

har tur med kommunen som har en tillräcklig framförhållning i detta arbete så de kan välja var 

de vill bygga. Respondenten i det andra företaget anger att de i dagsläget har tillgång till 

byggbar mark, men att framtiden är oklar. 

 

Ett av företagen anser att det är problematiskt att planprocessen fortgår i flera år. Respondenten 

förklarar att de har varit aktiva i planprocessen och även betalat för planläggning för att snabba 

på planprocessen. Respondenter i tre av fallföretagen anger att de har problem med långa 

ledtider. En av respondenten förklarar att investeringsprocessen är mycket tidskrävande. En 

orsak till detta är, enligt respondenten, alla överklaganden som sker i själva bygglovsprocessen. 

 

Fem av fallföretagen är eniga om att de kan förkorta projektens ledtider genom att avropa 

SABO:s färdigupphandlade ramavtal, Kombohus. Företagens ledtider förkortas med upp till ett 

år tack vare Kombohus anger respondenterna. Detta på grund av att de avropar ett 
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färdigupphandlat ramavtal, med fasta priser utöver mark. Det är endast markarbeten som 

behöver upphandlas separat.  

 

Produktionskostnader 

Fyra av fallföretagen har problem med höga produktionskostnader i samband med 

nyproduktion av hyreslägenheter. De höga produktionskostnaderna gör det svårt för företagen 

att få ihop kalkylerna på ett sådan sätt att människor får råd att bo där, förklarar en av 

respondenterna. En annan respondent anger att det främst är produktionskostnaderna kontra 

intäkterna som blir ett problem. 

 

En av respondenterna förklarar att produktionskostnader och driftkostnader gör att hyran idag 

är betydligt högre än vad den har varit i tidigare nyproduktion. Detta på grund av att 

kostnadsutvecklingen är mycket snabbare än inflationen samt att företaget behöver sätta 

kostnadsbaserade hyror. Markpriset är inte något problem för företaget, då det är en sådan liten 

del i den sammanlagda produktionskostnaden enligt en av respondenterna. 

 

Fallföretagen är överens om att SABO:s Kombohus är ett bra alternativ för att få ner 

produktionskostnaderna vid nyproduktion av hyreslägenheter. Enligt en av respondenterna är 

Kombohus ett sätt att pressa byggkostnaderna på marknaden. En annan respondent anser att 

Kombohus är det billigaste sättet att bygga på idag. Respondenten förklarar att företaget 

antagligen inte hade kunnat genomföra nyproduktion i dagsläget utan Kombohusen, på grund 

av de höga produktionskostnaderna. Då allt ovan plattan är inräknat i priset och det inte 

tillkommer ändrings- och tilläggsarbeten så minimeras även risken.   

 

Preferenser och betalningsvilja 

Hälften av fallföretagen nämner betalningsvilja hos kunder som en faktor som påverkar deras 

investeringsprocess. Hyrorna har ökat och enligt några av respondenterna är detta något 

kunderna har svårt att förstå. Ett av företagen har inte byggt i centralorten på 20 år innan de 

byggde 2013. Detta leder till att det blir ett stort steg i hyra mellan befintliga och nyproducerade 

lägenheter. Det skiljer ungefär 2900 kronor i månaden för en äldre trea på 70 kvadrat jämfört 

med en lika stor nyproducerad lägenhet, påtalar respondenten i detta företag. 

En av respondenterna förklarar att betalningsviljan hos kunderna är svår att bedöma för förtaget, 

men de har en känsla av att betalningsviljan inte är lika stor som betalningsförmågan. Detta är 

något även andra respondenter håller med om. 
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Skattepolitik 

Respondenter i fyra av fallföretaget anger rot- och ränteavdrag som något negativt som påverkar 

dem vid nyproduktion av lägenheter. Respondenter lyfter fram att hyresrätten jämfört med 

andra boendeformer inte är skattemässigt gynnad. En av respondenterna förklarar att rot- och 

ränteavdragen påverkar företagets kostnad, vilket speglas i hyresgästernas hyror. Rot- och 

ränteavdrag kan användas vid ägande av bostadsrätter, men inte vid hyreslägenheter. Enligt en 

av respondenterna leder detta till att en nyproducerad hyreslägenhet blir 2000 kronor dyrare per 

kvadratmeter än en nyproducerad bostadsrätt. En annan respondent anser däremot att det skiljer 

upp till 3000 kronor i månaden. Respondenten tror att detta är något som behöver förändras för 

att få en ökad nyproduktion av hyreslägenheter.  

 

Lagar och regleringar 

Allbolagen är en faktor som fyra av respondenterna nämner har inverkan på 

investeringsprocessen. Enligt en av respondenterna har företaget agerat affärsmässigt även före 

den nya Allbolagen som infördes 2011. En annan respondent menar att tolkningen av vad som 

är affärsmässigt enligt Allbolagen är förbehållen den som investerar.  Företagets syn på 

affärsmässighet är enligt respondenten inte detsamma som ett rent avkastningsbaserat agerande 

från företaget.  Respondenten anger att de är mer långsiktiga. Företaget bygger inte för att sälja 

byggnaderna efter några år.  Detta har gjort att företaget har tillämpat sina kalkyler med större 

generositet än vad respondenteten tror att ett vinstmaximerande företag skulle göra. Allbolagen 

medför att de måste vara affärsmässiga i allt de gör, förklarar en av respondenterna. Detta leder 

till att investeringskalkyler, med sina hårda parametrar, blir avgörande för 

nyproduktionsbesluten. Gällande nyproduktion är det alltså främst hårda parametrar som styr: 

intäkt, kostnad och värdering, förklarar respondenten. 

 

Regleringar är något som försvårar investeringsprocessen för företagen enligt två av 

respondenterna. Regleringarna är hårdare för bostäder än för affärslokaler förklarar en 

respondent. Regleringar som berör bullernivå och skyddsavstånd gör det svårt för företaget att 

hitta mark de kan bygga på. En av respondenterna tror att lättnader av lagkrav och regleringar 

kan leda till att det byggs fler hyreslägenheter. Respondenten talar om att det nyligen kommit 

lättnader gällande buller. Frågan om tillgänglighet är känslig, menar respondenten, men 

vidhåller att det skulle underlätta om företag kunde bygga bostäder som inte uppfyller lagkrav 

på tillgänglighet och hiss, för individer som inte behöver detta, utan att det ses som 

diskriminering. 
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5. Analys 

I detta kapitel analyseras studiens empiriska material mot tidigare presenterad forskning och 

teori. Analysen genomförs utifrån de delområden som presenteras i undersökningsmodellen. 

Först analyseras investeringsprocessen, därefter investeringsunderlag och slutligen de 

faktorer som påverkar investeringsprocessen. 

 

5.1 Investeringsprocessen 

I Roberts och Henneberrys (2007) modell är målsättning det första steget i 

investeringsprocessen där investeringens mål och beslutskriterier fastställs. Även Fjertorp 

(2010) beskriver i steg 1 målsättning, där precisering av målet för handlandet står i fokus. Detta 

är något som inte framkommer i denna empiriska studie. Fallföretagen nämner inte detta steg i 

investeringsprocessen. Däremot har de flesta fallföretag bestämda avkastningskrav som anges 

av de kommunala ägardirektiven. Att uppfylla dessa avkastningskrav kan sägas vara företagens 

målsättning. 

 

Fastställande av strategi har Farragher och Savage (2008) som steg 1, medan Roberts och 

Henneberrys (2007) har det som steg 2 i sin investeringsprocess. I mulitiattributmodellen av 

Frank et al. (2013) behandlas strategiska frågor i en SWOT-analys i det första steget. I denna 

studie nämnde inget av företagen strategi som en punkt i investeringsprocessen. Men en av 

respondenterna anger att kommunen har en strategisk tillväxtplan som företaget har brutit ner i 

egna strategiska mål. Ytterligare en respondent anger att de har en strategi där de ska försöka 

bygga nytt kontinuerligt, detta för att få en jämnare investeringsportfölj. 

 

Farragher och Savage (2008) anger sökande efter investeringsmöjligheter som steg 2. Roberts 

och Henneberrys (2007) modell samt Fjertorps (2010) modell anger däremot sökande som steg 

3. Detta stämmer delvis överens med denna studie, då två av fallföretagen anger sökande efter 

investeringsmöjligheter som det tredje steget i deras investeringsprocess. Tre fallföretag anger 

däremot att de i första hand söker efter byggbar mark. 

 

Det fjärde steget i Roberts och Henneberrys (2007) modell är analyssteget. Detta steg omfattar 

en analys av de ekonomiska, politiska, lokala och internationella faktorer som påverkar 

fastighetsmarknaden. Samtliga fallföretag genomför någon slags analys för att få svar på vad 
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de ska bygga, hur efterfrågan ser ut samt hur stor betalningsviljan är hos kunderna. Detta är en 

viktig del i investeringsprocessen, då företagen behöver producera det som efterfrågas. 

 

Fastställande av risk- och avkastningskrav har två företag som det åttonde steget i deras 

investeringsprocess. Ett av företagen använder sig av Newsec eller Svefa för att värdera de olika 

stadsdelarna och fastställer diskonteringsräntan utefter det. Det andra företaget använder sig 

istället av WACC för att fastställa diskonteringsränta. Farragher och Savage (2008) har med 

detta steg som steg 3 i deras investeringsmodell. Deras studie visar att 79% av respondenterna 

kvantifierar avkastningskrav och 44% kvantifierar risk. Motsvarande i denna studie är att 83% 

av fallföretag kvantifierar avkastningskrav samt att 100% av fallföretagen kvantifierar  risk. De 

använder dock olika typer av avkastningskrav. De flesta fallföretag använder sig av 

direktavkastning. 

 

Farragher och Savage (2008) anger som steg 4 att företag utvärderar prognostiserad avkastning. 

De förklarar att som utvärderingsåtgärd kan investerare använda olika tekniker som bland annat 

NPV, IRR och återbetalningsmetoden. Roberts och Henneberry (2007) förklarar detta som 

prognos av utfallet. Avkastning och risk bedöms, enligt de, med investeringskalkyler (steg 5). 

Här finns likheter mellan tidigare studier och de undersökta fallföretagen. Fallföretagen 

använder NPV, återbetalningsmetoden samt SABO:s kalkylmall för att göra en prognos om 

investeringen uppfyller fastställda avkastningskrav. 

 

Nästa steg i Roberts och Henneberrys (2007) modell är tillämpning av beslutskriterier. I detta 

steg analyseras hur väl investeringen uppfyller de ursprungliga kriterierna i strategi och mål. 

Därefter anger Roberts och Henneberry (2007) att en avvägning av olika investeringsalternativ 

och val genomförs. Detta kan jämföras med det fjärde steget, vilket är det sista steget i modellen 

av Frank et al. (2013). De anger här att investeringsalternativ rangordnas med hjälp av en 

multiattributmodell. Fallföretagen anger att de i dagsläget inte behöver rangordna sina 

investeringar i nyproduktion. Istället genomförs alla lönsamma och genomförbara investeringar 

i nyproduktion. Detta beror främst på att alla fallföretag har en uthyrningsgrad på minst 99%, 

vilket leder till att behovet av nya lägenheter är stort. 

 

I Roberts och Henneberrys (2007) modell är det avslutande steget slutgiltigt investeringsbeslut. 

I Farragher och Savage (2008) och Fjertorps (2010) modeller finns även genomförande och 
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utvärdering med i de två avslutande stegen. Likaså fallföretagen genomför utvärderingar. Detta 

är dock inget som undersökts i denna studie. Därför analyseras inte detta steg. I denna studie 

avslutas därför fallföretagens beskrivning av investeringsprocesser med ett slutgiltigt 

investeringsbeslut.  

 

Investeringsbeslut fattas av bostadsföretagens styrelse, men kommunfullmäktiges 

ställningstagande måste enligt ägardirektiv inhämtas såvitt investeringen överstiger ett visst 

gränsbelopp. Detta kan kopplat till intressentteori då både ägaren, kommunen, vilken företräds 

av den politiskt tillsatta styrelsen samt den politiska makt som har tillsatt styrelsen är viktiga 

intressenter som företaget behöver ta hänsyn till (Strand och Freeman, 2015; Driessen och 

Hillebrand, 2013). Den politiska majoriteten i kommunen kan ses som en intressent som 

påverkar företaget.   

 

Även Fjertorp (2010) framhåller att intressentteori betonar många fler intressenter än endast 

företagens aktieägare. Aktieägarna spelar i detta fall en mindre framträdande roll som 

intressent. Driessen och Hillebrand (2013) anger att intressenter definieras som en grupp eller 

individ som kan påverka eller påverkas av genomförandet av organisationens mål. Fallföretagen 

har skyldigheter gentemot ägaren. Dessa skyldigheter är att agera utifrån aktuell bolagsordning 

samt ägardirektiv. Ägaren förväntar sig även ekonomisk ersättning, i form av avkastningskrav.  

 

Som nämnts ovan genomför majoriteten av fallföretagen kund- och marknadsundersökningar. 

Detta skapar värde för en annan viktig intressent för fallföretagen, kunderna, företagens 

hyresgäster. Fallföretagen inser att det är viktigt att skapa värde och mervärde för dessa 

intressenter. Detta är något som Strand och Freeman (2015) ser som en förutsättning för 

intressentteorin. Kunderna rådfrågas av företagen gällande hur och var de vill bo, samt hur 

mycket de är beredda att betala för sitt boende, vilket är en viktig del i investeringsprocessen 

likväl som enligt intressentteori.  

 

Fjertorp (2010) beskriver att organisationer för att uppnå legitimitet måste agera på ett sätt som 

är legitimt gentemot sin sociala omvärld, då det är omvärlden som bestämmer vad som är socialt 

accepterat. Ur kundernas perspektiv kan här nämnas hyressättning, då detta är en faktor som är 

av intresse för fallföretagens kunder. Hyressättningen utgår ifrån lagstadgade krav. Bland annat 

regler för presumtionshyra samt förhandlingsordning. Genom att agera i enlighet med dessa 

regler uppnår företagen legitimitet (ibid.). 
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5.2 Investeringsunderlag 

Batra och Verma (2014) anger att investeringskalkyler spelar en grundläggande roll i företags 

finansförvaltningsstrategier. Detta är något som bekräftas i denna studie. Samtliga fallföretag 

är överens om att investeringskalkyler är en av de avgörande faktorerna ifall nyproduktion skall 

genomföras, eller inte. Inget av företagen skulle genomföra en investering om den använda 

investeringskalkylen visade att investeringen inte är lönsam. Enligt Allbolagen får 

allmännyttiga bostadsföretag inte producera något som ger ett negativt resultat i 

investeringskalkylerna. Vilket betyder att fallföretagen inte får producera något som inte 

beräknas bli lönsamt. Förutom investeringskalkyler visar denna studie att kundundersökningar, 

marknadsundersökningar, känslighetsanalyser samt bostadsbehov är viktiga delar som tas med 

i företagens övriga investeringsunderlag. 

 

Graham och Harveys (2001) studie visade att IRR, NPV och återbetalningsmetoden är de tre 

vanligaste investeringskalkylerna som används vid investeringsbeslut. Espinoza och Morris 

(2013) samt Sandahl och Sjögren (2003) anger att forskare är överens om att NPV är en av de 

investeringskalkyler som används mest frekvent i investeringsprocesser. Sandahl och Sjögrens 

(2003)  studie visar att fler än 50% av de svenska företagen i deras studie använder NPV vid 

val av investeringar. Dessa studier stämmer till viss del överens med resultatet från denna 

studie.  

 

Denna studie visar att NPV är den vanligaste teoretiska modellen vid arbete med 

investeringsbeslut i fallföretagen. Sandahl och Sjögrens (2013) studie visade att NPV används 

främst i bygg- och fastighetssektorn samt servicebranschen. Denna studie genomförs inom 

fastighetssektorn. Detta kan antas vara en förklaring till att studien fann att NPV är den 

vanligaste investeringskalkylen i fallföretagen. Återbetalningsmetoden används av ett 

fallföretag i denna studie, då tillsammans med totalavkastning. Inget av fallföretagen använder 

IRR som investeringskalkyl. Vilket går tvärtemot vad tidigare studier av Graham och Harvey 

(2011) samt Espinoza och Morris (2013) kommit fram till. En tänkbar förklaring till detta är att 

IRR inte är tillämplig för kapital med rörliga kostnader (Magni, 2010). Hälften av fallföretagen 

anger att de använder en av SABO framtagen kalkylmall. Dessa företag genomförde senast 

nyproduktion genom färdigupphandlade ramavtal av Kombohus. Denna kalkylmall skiljer sig 

från ovanstående modeller. Kalkylmallen tar inte hänsyn till diskontering av 

betalningsströmmar, vilket kan ses som en svaghet.    
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Magni (2009) förklarar att NPV både används som ett värderingverktyg för att jämföra olika 

investeringar samt som en beslutsregel. Detta är något som även framkommit i denna studie. 

Ett av fallföretagen anger att det ”inte får lysa rött” i nuvärdekalkylen, om investeringen ska 

genomföras. Respondenterna i två av fallföretagen anger att de använder NPV för att beräkna 

om en investering kan genomföras eller inte. När företagen kalkylerar investeringars lönsamhet 

måste nuvärdet bli positivt för att de ska genomföra investeringen. Det är enligt fallföretagen 

viktigt att varje projekt ”bär sig själv”. Detta innebär att varje enskild investering måste uppfylla 

fastställda avkastningskrav. En av respondenterna berättar att om företaget har två tänkbara 

investeringar så analyserar de vilken investering som förväntas ge högst nuvärde. Detta 

stämmer överens med Magnis (2009) förklaring att NPV både kan användas som 

värderingsverktyg och beslutsregel.              

 

Flera av fallföretagen anger att diskonteringsräntan som används i investeringskalkyler är 

densamma som direktavkastningskravet plus 1-2% tillägg för inflation och risk. Endast ett 

företag använder WACC för att beräkna företagets kapitalkostnad för eget kapital och skulder. 

 

Enligt Kerris (2008) kan fastighetsmarknaden delas in i geografiska områden som förknippas 

med olika risknivåer och på så sätt olika diskonteringsräntor. Detta är något som främst kan 

relateras till ett av fallföretagen. Detta företag använder sig, som tidigare nämnts, av Newsec 

eller Svefa för att värdera olika stadsdelar och fastställer diskonteringsränta utifrån värderingen. 

 

I anslutning till analys av investeringsunderlag kan det vara intressant att göra kopplingar till 

institutionell teori. Enligt Dillard et al. (2004) kan institutionell teori användas för att analysera 

alla typer av organisationer. Detta då alla organisationer i någon grad är institutionaliserad. 

Institutionell teori diskuterar som tidigare nämnts hur organisationer inom samma bransch 

tenderar att ha samma karaktäristiska drag (DiMaggio och Powell, 1983).  

 

I denna studie förklaras vissa likheter mellan bolagens verksamhet av att fallföretagen styrs av 

EU-regelverk och bland annat den nya lagstiftningen om allmännyttiga kommunala 

bostadsaktiebolag. Lagstiftningen anger att samtliga investeringar som görs skall vara 

lönsamma, vilket anges som marknadsmässiga avkastningskrav. Av ägardirektivet framgår 

ägarens förväntningar och krav på bolaget. I ägardirektiven anges även hur verksamheten skall 
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drivas. Det åligger bolagets styrelse och verkställande direktör att följa dessa direktiv samt inte 

agera i strid med annan lag eller författning.  

 

Lagstiftning och gällande författningar är lika för samtliga kommunala bostadsföretag. 

Tydligare och hårdare lagar leder till att bolagen blir allt mer lika varandra i sin form. Detta 

benämns inom institutionell teori som isomorfism. Isomorfism delas enligt DiMaggio och 

Powell (1983) in i tre mekanismer. I denna studie görs kopplingar till två av dessa. Dillard et 

al. (2004) och DiMaggio och Powell (1983) förklarar att tvingande isomorfism, som diskuterats 

ovan, innebär att formella påtryckningar i form av bland annat lagar medför att organisationer 

förändrar sin institutionella praxis. Detta för att bibehålla sin legitimitet, förklarar DiMaggio 

och Powell (1983).   

 

Den andra mekanismen inom isomorfism som är relevant i denna studie är den normativa. 

Deegan och Unerman (2011) belyser att professionalism skapar påtryckningar. Detta då 

personer får med sig normer och värderingar från sin akademiska utbildning och in i 

organisationen. Detta kan ses som en möjlig förklaring till vissa fenomen. 

 

5.3 Faktorer som påverkar investeringsprocessen 

I tidigare forskning samt den empiriska undersökningen har det framkommit ett antal faktorer 

som påverkar investeringsprocessen. Dessa faktorer analyseras nedan under rubrikerna: 

planprocessen och långa ledtider, produktionskostnader, preferenser och betalningsvilja, 

skattepolitik samt slutligen lagar och regleringar.   

 

Planprocessen och ledtider 

Lind (2003) anser att den kommunala planprocessen påverkar utbudet av nya hyreslägenheter. 

Detta är något som även har framkommit i denna studie. Tre av fallföretagen har i dagsläget 

brist på detaljplanelagd mark. Två fallföretag nämner att de har en bra dialog med 

planavdelningen och kan påverka planprocessen. Ett av fallföretagen anger att det är ett problem 

att planprocessen tar flera år. De har varit aktiva i planprocessen och även betalat för 

planläggning för att snabba på planprocessen. Lind (2003) anser att planprocessen behöver 

förenklas för att öka nyproduktionen av bostäder. I år har det skett vissa förändringar i plan och 

bygglagen som syftar till att underlätta nyproduktion (Boverket, 2015b). Förenklingar i plan- 

och bygglovsprocessen kommer förhoppningsvis att leda till en enklare och kortare 
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investeringsprocess. Detta är något som alla företag har fördel av, både tids- och 

kostnadsmässigt. 

 

Ledtiden är, enligt Clements och Si (2011) och Almeder et al. (2015), en avgörande faktor i 

företagens investeringsprocess. Tre av fallföretagen nämner att de har problem med långa 

ledtider. Detta nämns även av Clements och Si (2011). Almeder et al. (2015) poängterar att det 

är nödvändigt för företagen att arbeta för att försöka förkorta ledtiderna. Detta är något som 

även respondenter i denna studie talar om och anger är ett problem.  Långa ledtider kan leda till 

ökade kostnader (Almeder et al., 2015). Det framkommer i intervju med respondenterna att 

företagen strävar efter att förkorta ledtiderna. 

 

En faktor som kan förkorta ledtiderna är att avropa SABO:s färdigupphandlade ramavtal, 

Kombohus. Fallföretagen i denna studie är eniga om att deras ledtider förkortas med upp till ett 

år tack vare Kombohuset. Detta är en av anledningarna till att samtliga fallföretag föredrar 

Kombohus när de genomför nyproduktion. 

 

Produktionskostnader 

Enligt Eriksson (2014) finns det få vetenskapliga studier inom produktionskostnads-utveckling, 

vilket även framkommit under studiens litteraturgenomgång. Av denna anledning anges 

förutom vetenskapliga artiklar även rapporter från Boverket och Regeringskansliet som källor 

i nedanstående analys.   

 

Produktionskostnaderna i Sverige har, enligt Eriksson (2014), ökat mycket sedan mitten av 90-

talet. Detta är något även fallföretagen i denna studie är överens om. För fallföretagen är höga 

produktionskostnader en faktor som försvårar investeringsprocessen. Eriksson (2014) har 

konstaterat att produktionskostnaderna har ökat mer än hyrorna de senaste åren. Detta leder till 

problem för företagen, då de, precis som Eriksson (2014) nämner, behöver täcka sina kostnader 

samt få en rimlig avkastning. När kostnaderna öka mer än hyrorna leder detta till att företagens 

avkastning minskar. 

                                              

Köp av mark är en viktig faktor i företagens investeringsprocess, detta är något som både 

framkommer i denna studie samt i Psilanders (2012) studie. Wen och Goodman (2013) samt 

delvis Psilander (2012) anser att det är viktigt att förstå sambandet mellan markkostnad och 

bostadspris. Enligt Eriksson (2014) utgör markkostnaden drygt 20 procent av den totala 
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produktionskostnaden. Fallföretagen nämnde inte markpris som något problem. Enligt ett 

fallföretag är markpriset en så liten del att det inte påverkar nämnvärt. Detta säger emot Wen 

och Goodmans (2013) resultat. En anledning till detta kan vara att studierna är genomförda i 

olika länder, vilket kan förklara att mark- och produktionskostnader skiljer sig åt. Det kan även 

finnas skillnader mellan markkostnader i små och stora kommuner, även om det inte 

framkommit i den empiriska studien.   

 

Fallföretagen är eniga om att Kombohusen är en positiv faktor, då de leder till lägre 

produktionskostnader. Enligt SABO (u.å.a) landar kostnaden för Kombohusen 25 procent under 

marknadspriset för likvärdiga flerbostadshus. Ett fallföretag anger att SABO:s Kombohus är en 

förutsättning för att de ska kunna genomföra nyproduktion. Utan detta blir 

produktionskostnaderna för höga och företaget anser att de då inte kan ta ut hyror som täcker 

kostnaderna. Tre fallföretag nämner sambandet mellan produktionskostnad och hyra vilket även 

framkommer i teorin (Englund et al., 1995; Eriksson, 2014; Psilander, 2012).   

 

Preferenser och betalningsvilja 

Samtliga fallföretag i denna studie har en uthyrningsgrad mellan 99-99,8%. Då efterfrågan är 

en viktig input i nyproduktion visar en hög uthyrningsgrad att fallföretagen är i behov av 

nyproduktion av bostäder. Detta styrks av Boverket (2015a) som anger att fler än 60 procent av 

Sveriges kommuner har underskott på bostäder i kommunen som helhet. Utan efterfrågan kan 

företagen inte genomföra nyproduktion, vilket varit fallet för flera av fallföretagen under två 

decennier. 

 

Tre fallföretag nämner betalningsvilja hos kunder som en faktor som påverkar deras 

investeringsprocess, då det är något de måste ta ställning till i investeringskalkylerna. Dessa 

företag är överens om att betalningsviljan hos kunderna är låg och ibland svår att bedöma. Flera 

av respondenterna anser att kunders betalningsförmåga är större än betalningsviljan. I denna 

studie framkom det att den faktiska hyran för en nyproducerad och en äldre lägenhet skiljer 

knappt 3000 kronor per månad. Detta medför att en äldre lägenhet med låg standard kan kosta 

6000 kronor per månad, medan en nyproducerad lägenhet med hög standard kan kosta 9000 

kronor. Detta betyder att kundernas betalningsvilja för en nyproducerad lägenhet behöver vara 

50 procent högre jämfört med en äldre lägenhet. 
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I jämförelse med resultatet från Von Ommeren och Koopmans (2011) studie är detta osannolikt. 

Deras studie visade att hushållen är villiga att betala en hyreshöjning med 13,5 procent om de 

flyttar från en lägenhet med låg standard till en lägenhet med hög standard. Det betyder att 

kunder, enligt deras studie, är villiga att betala 6810 kronor jämfört med 6000 kronor vid byte 

från en lägenhet med låg standard till hög standard. Detta tyder på att det kan vara svårt för 

fallföretagen att hitta kunder som är beredda att betala mellanskillnaden mellan äldre och 

nyproducerade lägenheter. Trots detta har fallföretagen i dagsläget inte detta problem. Men det 

kan dock bli ett problem i framtiden. Då lägenheten inte är helt ny samt om efterfrågan på 

bostäder sjunker. 

 

Enligt Lind (2003) finns en tydlig urbaniseringstrend i Sverige. Han menar att både unga och 

medelålders människor har starka preferenser att bo centralt i städer. Studien av Lauridsen et 

al. (2013) visar att betalningsviljan hos hushållen sjunker desto längre bort från centrum 

bostäderna finns. Detta är något som även framkommit i denna studie. Flera fallföretag angav 

att det fanns hög efterfrågan samt tillräcklig betalningsvilja i centralorten, men troligen inte i 

ytterområden eller andra tätorter i kommunen. Ett företag påtalade att betalningsviljan för 

lägenheter är lägre desto längre från centrum de bygger. Detta blir ett problem för företaget då 

de har nästintill lika produktionskostnader oavsett om det är mitt i centrum eller fyra mil utanför 

staden. 

 

Skattepolitik 

Flera forskare (Clements och Si, 2011; Lind, 2003; Maria, 2013) är överens om att ekonomiska 

faktorer påverkar investeringsprocessen. De talar om skattepolitik, skatteregler och 

subventioner av nyproduktion av hyreslägenheter. Detta framkom även i denna studie som en 

faktor som påverkar investeringsprocessen. 

 

Fyra av fallföretagen anser att rot- och ränteavdrag är en faktor som negativt påverkar 

investeringsprocessen. Detta då det rör sig om skillnader mellan olika boendeformer vilka 

medför olika höga produktionskostnader. Privatpersoner som äger sitt boende får göra 

ränteavdrag för låneränta, medan det inte finns några motsvarande avdragsgilla kostnader i 

hyreslägenheter. Bostadsföretagen får inte heller göra rot-avdrag. Dessa olikheter mellan 

upplåtelseformerna påverkar företagens kostnader, vilket speglas i hyresgästernas hyror. I 

denna studie framkom det att en nyproducerad hyresrätt blir 2000-3000 kronor dyrare per 
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kvadratmeter jämfört med en nyproducerad bostadsrätt. Det är en stor skillnad och förklarar 

varför hyreslägenheter ofta blir dyrare för hyresgästen än om de hade ägt bostaden själva. 

 

En lösning på detta problem är att införa subventioner för företagen så de kan genomföra 

nyproduktion av hyreslägenheter till en lägre kostnad. Enligt Warsame et al. (2010) hjälper 

subventioner företag att pressa ner den totala produktionskostnaden, vilket leder till att företag 

kan genomföra nyproduktion till en lägre kostnad. Respondenterna i denna studie var dock 

tveksamma till om subventioner är den bästa lösningen. Warsame et al. (2010) studie visade att 

subventionerad ränta är viktigare i regioner där efterfrågan är svag än i växande regioner. 

Samtliga fallföretag i denna studie har en hög efterfrågan och genomför i dagsläget 

nyproduktion. Om situationen vore annorlunda hade resultaten antagligen speglat detta. 

 

I den svenska debatten har det, enligt Lind (2003), hävdats att minskade subventioner och höga 

skatter är orsaker till det låga bostadsbyggandet. Lind (2003) anser däremot att företag i 

byggsektorn bör ha möjlighet att betala samma skatt som andra sektorer. Warsame et al. (2010) 

studie kom fram till att räntestöd har en positiv inverkan på den totala produktionen av bostäder. 

Detta kan man även se från resultatet av vad som hände efter skattereformen 1990-1991. Enligt 

Englund et al. (1995) ledde det till kraftigt ökade hyror och fler tomma lägenheter samtidigt 

som produktionen av nya bostäder minskade med 80% mellan åren 1991 och 1995. 

 

Lagar och regleringar 

Fyra fallföretag anger att Allbolagen påverkar investeringsprocessen då den påverkar hur 

nyproduktionen bör bedömas. Ett av fallföretagen anger att de agerat affärsmässigt långt innan 

lagen kom. Allbolagen anger att företagen ska agera affärsmässigt. Men vad detta egentligen 

innebär är enligt fallföretagen öppet för tolkning. 

 

Därtill nämner fallföretagen att lagkrav och regleringar är faktorer som ibland försvårar 

genomförande av nyproduktion. Företagen måste i investeringsprocessen anpassa sig efter 

regleringar gällande bland annat buller och skyddsavstånd samt tillgänglighet och hissar. Flera 

fallföretag anser att lättnader gällande dessa lagkrav kan leda till att det byggs fler 

hyreslägenheter. 

 

Endast två av fallföretagen nämner att de använder sig av presumtionshyra i hyressättning av 

nyproduktion. Övriga fallföretag nämner inte detta som en faktor, men det innebär inte att de 
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använder vanlig bruksvärdeshyra, utan mer sannolikt är att detta tas för givet. Presumtionshyra 

medför att företagen får sätta hyror som kraftigt avviker från de hyror som fastställs enligt de 

vanliga bruksvärdereglerna (Holmqvist och Thomsson, 2013). Detta medför att företagen kan 

ta ut en hyra som täcker kostnaderna för de nybyggda lägenheterna istället för att ta hänsyn till 

bruksvärdet i likvärdiga lägenheter. 

 

Som nämns ovan anger fallföretagen att Allbolagen påverkar deras investeringsprocess. Detta 

kan kopplas till tvingande isomorfism inom institutionell teori (Dillard et al., 2004; DiMaggio 

och Powell, 1983). Allbolagen är tvingande för kommunala bolag och därmed samtliga 

fallföretag. Detta medför att företagen måste anpassa sig till denna praxis vilket medför att alla 

i detta avseende blir mer och mer lik varandra. Så kallad isomorfism. Det är dock viktigt att 

organisationerna anpassar sig efter dessa påtryckningar (DiMaggio och Powell, 1983). Detta då 

det påverkar företagens legitimitet. 

 

Ju mer organisationerna är beroende av en intressant, desto större betydelse har intressentens 

påtryckningar, framhåller DiMaggio och Powell (1983). DiMaggio och Powell (1983) påtalar 

att det inte är effektivitet och konkurrenskraft som driver företag till förändringar. De menar 

istället att effektiviteten är ett resultat av att organisationen liknar andra organisationer, då detta 

leder till att organisationen får legitimitet. Detta kan anses vara fallet i denna studie.  
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6. Slutsats 

I det avslutande kapitlet presenteras studiens slutsatser utifrån ovanstående analys. Syfte och 

forskningsfrågor besvaras. Därefter framställs studiens teoretiska och praktiska bidrag. 

Slutligen ges förslag till vidare forskning inom området. 

 

6.1 Studiens slutsatser  

Denna studie undersöker och analyserar hur investeringsprocessen vid nyproduktion av 

hyreslägenheter ser ut i kommunala bostadsföretag. Nedan diskuteras studiens slutsatser utifrån 

uppställda forskningsfrågor.  

 

- Den första forskningsfrågan berör hur investeringsprocessen ser ut i kommunala 

bostadsföretag i jämförelse med teoretiska investeringsmodeller. 

 

En slutsats är att det finns stora likheter mellan fallföretagens investeringsprocess och teoretiska 

investeringsmodeller, men även vissa skillnader. En skillnad mellan dessa är att de teoretiska 

modellerna av Roberts och Henneberrys (2007) samt Fjertorp (2010) inleds med att en 

målsättning fastställs. Detta är inte något som framkom i denna studie. Skillnaden mellan 

tidigare forskning och resultatet från denna studie kan förklaras genom att alla fallföretag i 

denna studie är allmännyttiga bostadsföretag. Deras huvudsakliga uppgift är att i allmännyttigt 

syfte förvalta fastigheter (Linden och Forslund, 2014). Enligt Bostadsförsörjningslagen ska 

kommunen planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen 

att leva i goda bostäder. Detta kan ses som fallföretagens målsättning och det kan vara 

förklaringen till att inget av fallföretagen tar upp målsättning som en del i 

investeringsprocessen, då de har en gemensam målsättning som ständigt är i fokus. 

 

De skillnader mellan normativa modeller och fallföretagens investeringsprocess som 

framkommit i studien ligger i linje med French och French (1997) samt Gallimore et al. (2010) 

som belyser att rationella modeller sällan observeras i praktiken. Studien visar att det slutliga 

investeringsbeslutet påverkas av faktorer som ligger utanför den matematiska modellen, vilket 

är i linje med French och French (1997). Fallföretagen är kommunala bolag och har därmed 

delvis andra mål än privata vinstmaximerande bolag. Som nämnts ovan har fallföretagen ansvar 

för bostadsförsörjning.  
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- Den andra forskningsfrågan berör vilket investeringsunderlag, både investeringskalkyler 

och andra, som ligger till grund för fallföretagens investeringsbeslut. 

 

Denna studie visar i enlighet med Batra och Verma (2014) att investeringskalkyler är helt 

avgörande för fallföretagens investeringsbeslut. Ingen av fallföretagen genomför investeringar 

som inte uppfyller avkastningskraven som anges i ägardirektiven. Studien visar att tre av 

fallföretagen använder sig av nuvärdemetoden för att beräkna om investeringar är ekonomiskt 

lönsamma. Detta stödjer tidigare forskning av Espinoza och Morris (2013) samt Sandahl och 

Sjögren (2003) som visar att nuvärdemetoden är en av de investeringskalkylerna som används 

mest frekvent i investeringsprocessen. Tidigare forskning framhåller NPV som en teoretiskt bra 

investeringskalkyl (Espinoza och Morris, 2013; Magni, 2009; Sandahl och Sjögren, 2003). 

Enligt Espinoza och Morris (2013) är modellen enkel att använda och tar hänsyn till tidsvärdet 

på pengar, vilket är direkt kopplat till projektrisk. Detta ses som en förklaring till varför hälften 

av fallföretagen använder denna investeringskalkyl.  

 

Studien visar även att fallföretag som bygger Kombohus använder sig främst av SABO:s 

kalkylmall för att bedöma investeringens lönsamhet. Detta är en byggprojektkalkyl och 

diskonterar inte framtida konsekvenser. Två av fallföretagen använder endast denna kalkyl. 

Därtill använder ett fallföretag återbetalningsmetoden, vilken ignorerar tidsvärdet av pengar. 

Den används i första hand då den är lätt att använda och kommunicera. Detta ligger i linje med 

Lefley och Morgan (1998) som förklarar att forskare förespråkar användning av diskonterade 

kassaflödesmetoder, men att chefer trots detta i praktiken användar icke-diskonterade metoder 

som exempelvis återbetalningstid.  

 

Trots att Allbolagen anger att kommunala bostadsföretag ska agera affärsmässigt, så visar 

studien att hur detta verkställs utgår från en subjektiv bedömning snarare än ett definitivt 

procentbelopp. Därtill är Bostadsförsörjningslagen en aspekt som bostadsföretagen påverkas av 

och tar hänsyn till i investeringsprocessen. Resultaten visar att fallföretagen i sin strävan att 

producera goda boendemöjligheter till kommuninvånarna, undersöker hur kundernas 

efterfrågan samt betalningsvilja ser ut. Kunderna, hyresgästerna, är en viktig intressentgrupp 

för fallföretagen, Kundundersökningar, marknadsundersökningar, samt känslighetsanalyser är 

i detta fall viktiga delar i företagens investeringsunderlag. Detta då det är, precis som Strand 

och Freeman (2015) förklarar, är viktigt för företagen att skapa mervärde för sina intressenter.  
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- Den tredje och sista forskningsfrågan berör faktorer som påverkar investeringsprocessen 

vid nyproduktion av hyreslägenheter. 

 

Det tydligaste resultatet som framkom i denna studie är att det finns ett stort antal faktorer som 

i olika omfattning påverkar nyproduktion av hyreslägenheter. Samtliga av dessa faktorer 

påverkar bostadsföretagens kostnader. Resultatet i denna studie visade att höga 

produktionskostnader tillsammans med bristande betalningsvilja påverkar fallföretagens 

investeringsprocess negativt. Lägre produktionskostnader, mer tillgänglig mark och kortare 

ledtider skulle istället förbättra bostadsföretagens möjligheter att producera fler 

hyreslägenheter. Flertal forskare stödjer detta resultat, Clements och Si (2011) och Almeder et 

al. (2015) förklarar att långa ledtider kan leda till stora svängningar i investeringsprocessen och 

Wen och Goodman (2013) påtalar att brist på mark leder till att bostadspriserna stiger. 

 

Det framkom ingen markant skillnad i denna undersökning mellan företag i mindre kommuner 

jämfört med företag i mellanstora och stora kommuner. 

 

6.2 Studiens bidrag 

Studiens syfte har i allt väsentligt uppfylls och resultaten kan delas in i ett praktiskt och ett 

teoretiskt resultat. Det praktiska resultatet visar hur studien kan tillämpas av företag, medan det 

teoretiska resultatet bidrar till en utveckling av teorin.   

 

Studiens praktiska resultat bidrar till en ökad förståelse i anknytning till hur kommunala 

bostadsföretag agerar i investeringsprocessen vid nyproduktion av hyreslägenheter. Uppsatsen 

belyser även hur olika investeringsunderlag används i fallföretagen. Detta kan användas som 

ett underlag för diskussioner om utveckling av lämpliga investeringsunderlag i 

investeringsprocessen. Den praktiska tillämpningen av studien är inte begränsad till kommunala 

bolag utan även privata aktörer kan finna dra nytta av studien.      

 

Det teoretiska resultatet i denna undersökning är att studien styrker tidigare forskning av bland 

annat Clements och Si (2011), Lind (2003) och Maria (2013) gällande faktorer som påverkar 

investeringsprocessen samt därigenom tillför ytterligare empiriskt bevis för betydelsen av 

dessa. Bortsett från de lagar som specifikt omfattar kommunala bostadsaktiebolag så anses 

dessa resultat giltiga i ett större sammanhang.  
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6.3 Vidare forskning 

Under genomförandet av litteraturgenomgången och den empiriska undersökningen har det 

framkommit intressanta frågor som går utanför uppsatsens syfte och forskningsfrågor. Dessa 

lämpar sig väl för vidare forskning. Nedan ges därför tre förslag till fortsatt forskning. 

 

Studien har bland annat funnit att företag med tillsynes liknande förutsättningar använder olika 

investeringskalkyler för att bedöma lönsamheten i nyproduktionsprojekt. Investeringskalkyler 

ses som ett område som kan utgöra ett intressant ämne att genomföra en fördjupad studie inom. 

Kommande studier kan därför syfta till att utreda och förklara varför bostadsföretag använder 

olika investeringskalkyler och lönsamhetsmått. 

 

Denna studie har använt en kvalitativ metod för att undersöka investeringsprocessen. 

Undersökningen är begränsad till sex olika bostadsföretag. Det vore intressant att göra en 

kvantitativ studie med fokus på vilka faktorer som påverkar investeringsprocessen. De faktorer 

som har framkommit i denna studie samt i tidigare forskning kan ligga till grund till en sådan 

undersökning. Ett syfte kan vara att generalisera viktiga faktorer samt förklara varför dessa 

faktorer påverkar investeringsprocessen. 

 

I denna studie har det framkommit att det finns bristande kunskaper gällande teoretiska begrepp. 

Ytterligare ett förslag till vidare forskning är därför att genomföra en fortsättning på denna 

studie, med syfte att kartlägga den teoretiska kompetensen hos beslutsfattare inom 

bostadsföretag, med fokus på företagsekonomiska begrepp. Detta då en gemensam 

begreppsapparat anses viktig för effektiv kommunikation och gemensamma mål. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 - Presentation av fallföretag 

Här ges en kort presentation av de fallföretag som har deltagit i denna studie. Informationen 

kommer från intervjuer med anställda, företagens hemsidor samt årsredovisningar. 

 

AB Gavlegårdarna 

Gavlegårdarna är ett bostadsföretag som ägs av Gävle kommun genom dotterbolaget Gävle 

Stadshus AB. Bolaget bildades 1917 och äger och förvaltar idag 70 procent av alla 

hyreslägenheter i Gävle kommun. Företaget har 200 anställda och en nettoomsättning på ca 950 

Mkr. 

  

Gavlegårdarna är verksamma runt om i Gävle kommun. Flest bostäder finns i centralorten 

Gävle och en mindre del i tätorterna Valbo, Forsbacka, Hedesunda och Hamrånge. I 

fastighetsbeståndet finns ca 15 500 lägenheter, med en uthyrningsgrad på 99,7%. 

 

De senaste åren har Gavlegårdarna investerat i flera nyproduktionsprojekt: 

 2011 invigdes Fullriggaren med 29 lägenheter, på Alderholmen i Gävle. 

 Företaget planerar att bygga ett flerbostadshus med 12 lägenheter i Villastaden i Gävle. 

Byggstart planeras till hösten 2015, och inflyttning år 2016.  

 Gavlegårdarna planerar även att bygga tre hus med 96 nya lägenheter i Sätra i Gävle.  

 

AB Hudiksvallsbostäder 

Hudiksvallsbostäder är ett bostadsföretag som ägs av Hudiksvalls kommun. Bolaget bildades 

1971 som en stiftelse och ombildades 1995 till aktiebolag. Företaget har 84 anställda och en 

nettoomsättning på ca 271 Mkr (2013). 

 

Hudiksvallsbostäder äger och förvaltar hyresobjekt inom hela Hudiksvalls kommun, med en 

koncentration till tätorterna Hudiksvall, Iggesund och Delsbo, samt en mindre del i Hög, 

Njutånger, Enånger, Forsa, Näsviken, Norrbo, Friggesund och Ängebo. I fastighetsbeståndet 

finns ca 4 400 lägenheter, med en uthyrningsgrad på 99%.    

 

De senaste åren har Hudiksvallsbostäder investerat i flera nyproduktionsprojekt: 



78 

 

 2013 invigdes två Kombohus Bas med 16 lägenheter på Centralgatan i Iggesund. 

 2015 invigdes 13 lägenheter på Kungsgatan i Hudiksvall.   

 Just nu byggs två Kombohus Bas med 24 lägenheter på Stengatan i Hudiksvall. 

Inflyttning är planerad under hösten 2015. 

 Flera lokaler har under samma period omvandlats till lägenheter. 

 

Sandvikenhus AB 

Sandvikenhus är ett bostadsföretag, som ägs av Sandvikens kommun. Bolaget bildades 1962 

som en stiftelse och ombildades 1994 till aktiebolag. Företaget har ca 120 anställda och en 

nettoomsättning på ca 450 Mkr. Sandvikenhus äger och förvaltar ca 4 300 bostäder i Sandvikens 

kommun. Uthyrningsgraden är drygt 99%. 

 

Företaget har de senaste åren inte haft någon nyproduktion av flerbostadshus. Däremot har 

företaget i samband med renoveringar av ett befintligt hus byggt till två nya våningsplan och 

därmed skapat några nya lägenheter. I januari i år fattade dock Sandvikenhus beslut om ett 

nyproduktionsprojekt. Företaget vill bygga nya lägenheter för att möta behovet av fler bostäder 

i centrala Sandviken. Planen är att bygga två stycken Kombohus, med mellan 60-74 lägenheter. 

Byggnationerna kommer att inledas 2015 och beräknas färdigställs under 2016.  

 

AB Tierpsbyggen 

Tierpsbyggen är ett bostadsföretag som ägs av Tierps kommun genom Tierps 

kommunfastigheter AB. Sedan bolaget bildades 1963 har Tierpsbyggen varit verksamma med 

att bygga och förvalta bostäder åt kommunens invånare. Företaget har 41 anställda och en 

nettoomsättning på ca 147 Mkr (2013). 

 

Förutom i Tierp och Tierps Kyrkby förvaltar Tierpsbyggen även lägenheter i Hållnäs, 

Karlholm, Lövstabruk, Mehedeby, Månkarbo, Skärplinge, Söderfors, Tobo, Västland och 

Örbyhus. Ungefär var 5:e invånare i Tierps kommun bor hos AB Tierpsbyggen. I 

fastighetsbeståndet finns ca 1700 lägenheter. Uthyrningsgraden är ca 99,5 %. 

 

2013 påbörjades nyproduktion av tre hus med totalt 40 lägenheter på Badhusgatan i centrala 

Tierp. 16 lägenheter var inflyttningsklara hösten 2014 och nu den 1 april 2015 var det 

inflyttning i ytterligare 24 nyproducerade lägenheter. 
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Mitthem AB 

Mitthem är ett bostadsföretag som bildades 1994. Företaget ägs av Sundsvalls kommun genom 

Stadsbacken AB. Företaget har 46 anställda och en nettoomsättning på ca 370 Mkr. Mitthem är 

Sundsvalls största hyresvärd och bolaget äger och förvaltar drygt 5700 lägenheter, samt ca 900 

studentbostäder, runt om i hela Sundsvall. Uthyrningsgraden är ca 99,7%. 

 

De senaste åren har MittHem investerat i flera nyproduktionsprojekt: 

 2004 inleddes produktionen av fem hyreshus med totalt 100 lägenheter på Nya 

Hamngatan, i Inre Hamnen i Sundsvall. 

 2015 invigdes ett Kombohus Plus med 37 lägenheter på Vapelhöjden i Sundsvall.   

 Just nu byggs tre hyreshus med totalt 192 lägenheter på Norra Kajen i Sundsvall. 

Inflyttning av etapp 1, ett trygghetsboende med 138 lägenheter, är planerad till april 

2016. Etapp 2, med 54 lägenheter, väntas inflyttningsklara hösten 2016. 

 

Fram till 2021 planerar Mitthem att bygga totalt 500 lägenheter, inklusive de idag pågående 

nybyggnationsprojekten. 

 

AB Bollnäs Bostäder 

Bollnäs Bostäder är ett bostadsföretag som ägs av Bollnäs kommun. Bolaget bildades 1947 och 

var det första kommunala bostadsföretaget i Bollnäs. Företaget har 40 anställda och en 

omsättning på drygt 220 Mkr. 

 

Bollnäs Bostäder äger och förvaltar hyresobjekt i centralorten Bollnäs, samt tätorterna Kilafors, 

Arbrå, Vallsta och Rengsjö. I fastighetsbeståndet finns det drygt 3 800 lägenheter, med en 

uthyrningsgrad på ca 99%. 

 

De senaste åren har Bollnäs Bostäder investerat i flera nyproduktionsobjekt: 

 2009 invigdes 20 lägenheter, med kooperativ hyresrätt, i Sundåker. 

 2010 invigdes 16 radhuslägenheter, med kooperativ hyresrätt, i Hamre Gård i Bollnäs. 

 2011 invigdes två hyreshus med 20 mindre lägenheter på Vintervägen i Bollnäs. 

 2014 invigdes ett passivhus med 24 lägenheter, i centrala Bollnäs. 
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Bilaga 2 - Intervjuguide och genomförande av intervjuer 

 

Intervjuguide 

Intervjuerna inleds med en kort beskrivning av uppsatsens syfte, följt av några allmänna 

frågor:  

 Går det bra att jag spelar in intervjun? 

 Vill du vara anonym, eller får vi ange ditt namn och titel i uppsatsen?  

 Får vi ange företagets namn i uppsatsen? 

 Hur länge har du arbetat som “titel” på företaget? 

 Hur hög uthyrningsgrad har ni i “kommunen”?  

 Var byggde ni senast? 

 Har ni något projekt på gång nu? 

 

Investeringsprocessen  

1. Varför investerar företaget i nyproduktion? 

2. Varifrån kommer idén om att bygga fler bostäder? 

3. Hur ser investeringsprocessen ut?  

- Vilka fattar beslut?  Beskriv tillvägagångssättet från behov till byggnation. 

4. Ni är ett kommunalt bolag. Hur påverkar det investeringsprocessen? 

5. Vilket avkastningskrav gäller vid nyproduktion? Hur är ägardirektivet formulerat? 

6. I vilken utsträckning är investeringsprocessen formaliserad/standardiserad? 

- Använder ni någon investeringsmanual eller investeringsmall? 

 

Investeringsunderlag 

7. Vilken/vilka typer av investeringskalkyler använder ni er av i investeringsprocessen? 

8. Vilken diskonteringsränta använder ni i investeringskalkylering? 

9. Hur fastställs diskonteringsräntan? 

10. Hur rangordnar ni olika investeringsalternativ inbördes? 

11. Hur viktiga är investeringskalkyler för det slutgiltiga beslutet?  

12. Vad grundar sig investeringsunderlaget på, utöver lönsamhetsbedömning / 

investeringskalkyler? 

- Marknadsanalys och känslighetsanalys/scenarioanalys? 

- Analyserar ni investeringens samhällsnytta? 
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- Andra faktorer? (Företagsprofil, konkurrenter, etc) 

Faktorer 

13. Vad ser du som de största svårigheterna i investeringsprocessen gällande nyproduktion 

av hyreslägenheter? 

14. Det är brist på bostäder i många kommuner i Sverige. Vad tror du skulle kunna leda 

till att det byggs fler hyreslägenheter? 

15. Har ni upphandlat ramavtal genom SABO, ex. Kombohus när ni byggt nya bostäder? 

Om ja, vad var skälet till detta? 

 

Genomförande av intervjuer 

Före intervjun 

Intervjuguiden mailas till respondenterna i god tid (3-7 dagar) före planerad intervju. Detta för 

att respondenterna ska kunna förbereda sig inför intervjun och därigenom leda till en givande 

intervju.  

 

Under intervjun 

Intervjuerna är i första hand besöksintervjuer som genomförs på respondenternas arbetsplats. I 

andra hand genomförs telefonintervjuer. Detta om respondenten föredrar detta framför 

besöksintervju. Vid intervjuerna deltar en av författarna. Intervjuerna spelas in. 

 

Efter intervjun 

Intervjuerna transkriberas så snart som möjligt efter respektive intervju. Därefter sammanfattas 

intervjuerna och författarna diskuterar gemensamt materialet. Intervjusammanfattningarna 

mailas till respondenterna för att säkerställa att informationen tolkats korrekt och speglar 

respondenternas åsikter. Samtidigt ställs följdfrågor om det vid analys framkommit oklarheter 

eller följdfrågor.  

 

 


