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Förord 
 

Stort tack till vår handledare Ingemar Wictor som under arbetets gång lagt ner mycket tid och 
visat ett stort intresse att hjälpa oss på vägen. Ett tack till alla respondenterna från de fyra 
allmännyttiga bostadsbolagen samt respondenterna från Sveriges allmännyttiga 
bostadsföretag, SABO. Vi har genom intervjuerna lärt oss otroligt mycket och utan er hade 
inte arbetet varit vad det är. Ytterligare ett tack till opponentgrupperna som bidragit med 
synpunkter som varit till mycket stor användning och hjälpt oss att förtydliga arbetets struktur 
och innehåll. Vi vill även rikta ett extra stort tack till Ingrid Svetoft, vars intresse för vårt 
arbete och sina goda råd givit oss värdefullt stöd när det behövts som mest. Sist men inte 
minst ett stort tack till familj och vänner som stöttat oss från början till slut. 
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Abstract  
 

 
Title: Project manager’s coordination role in sustainable urban development – a study of 
public housing companies 
 
Authors: Agnes Haraldsson and Nina Thorén 
 
Supervisors: Ingemar Wictor 
 
Examiner: Jonas Gabrielsson 
 
Keywords: Sustainable development, project management, public housing companies, 
commercial principles  
 
Research Problem: How does project management relate to the public housing company’s 
and society’s demands? 
 
Purpose: The purpose of this study is to gain understand of how project management relates 
to the demands that in many cases contradict and are posed to the public housing companies. 
The study also focuses on the project management role and importance of increased 
sustainable building. 
 
Method: Qualitative method with deductive approach, in the study it has conducted 
interviews with four public housing companies and their national organization. 
 
Theoretical Framework: The theoretical framework deals with laws, regulatory 
requirements, sustainability and research of project management. Theories of a good project 
management are used as a basis for comparison with the primary data from respondents. 
 
Conclusion: Legislation and regulatory requirements are difficult for the project management 
to combine with other requirements, such as low production costs. It is also difficult for 
companies to increase social development in a short time when the building process is time-
consuming because of the claims. To build sustainable properties is no challenge for project 
management, sustainability can instead be seen as a business strategy which increases 
companies profitability in the long term. It is impossible for the project management to build 
a house that is the cheapest, most esthetic and have the best materials. The project 
management has to prioritize which of the elements that should be central to every project. 
Nor is it possible to build sustainable buildings quickly, it requires legislation and quality 
assurance which extends the construction process. 
  



 

Sammanfattning 
 

 
Titel: Projektledningens samordnande roll vid hållbar samhällsutveckling – en studie av 
allmännyttiga bostadsbolag 
 
Författare: Agnes Haraldsson och Nina Thorén 
 
Handledare: Ingemar Wictor 
 
Examinator: Jonas Gabrielsson  
 
Nyckelord: Hållbar utveckling, projektledning, allmännyttiga bolag, affärsmässiga principer. 
 
Problemformulering: Hur förhåller sig projektledningen till det allmännyttiga 
bostadsbolagets och samhällets krav? 
 
Syfte: Syftet med studien är att skapa förståelse för hur projektledningen förhåller sig till de 
krav som i flera fall talar emot varandra och ställs på allmännyttiga bostadsbolag. Studien 
fokuserar även på projektledningens roll och betydelse för ett ökat hållbart byggande. 
 
Metod: Kvalitativ metod med deduktiv ansats, i studien har det genomförts intervjuer med 
fyra allmännyttiga bolag och deras riksorganisation.  
 
Teoretisk referensram: Den teoretiska referensramen tar upp lagstiftningar, myndighetskrav, 
hållbarhetsaspekter och forskning inom projektledning. Teorier om hur en god projektledning 
ser ut används som grund för jämförelse med primärdata från respondenter.  
 
Slutsats: Lagstiftningar och myndighetskrav är tydliga men svåra för projektledningen att 
kombinera med andra krav, exempelvis låga produktionskostnader. Det är även svårt för 
bolagen att öka nyproduktionen på kort sikt då byggprocessen är tidskrävande och lång. Att 
bygga hållbart är ingen utmaning för projektledningen, hållbarhet kan istället ses som en 
affärsstrategi som ökar bolagens lönsamhet på lång sikt. Det är omöjligt för projektledningen 
att bygga en bostad som är billigast, snyggast och har bäst material. Projektledningen måste 
prioritera vilken faktor som ska vara central för varje projekt. Det går inte heller att bygga 
hållbara fastigheter snabbt, för att bygga hållbart krävs lagstiftningar och kvalitetssäkringar 
vilket förlänger byggprocessen.   



 

Innehåll 
Förord 	
Abstract 	
Sammanfattning 	
1. Introduktion 1	

1.1 Problembakgrund 1	
1.2 Problemdiskussion 2	
1.3 Problemformulering 3	
1.4 Syfte 3	
1.5 Avgränsningar 3	
1.6 Centrala begrepp 3	
1.7 Litteraturområde 4	

2. Teoretisk referensram 5	
2.1 Allmännyttiga bostadsbolag 5	
2.2 Allmännyttans utmaningar 6	

2.2.1 Intressentmodell 6	
2.2.2 Hybridorganisation 6	
2.2.3 Lagrum 7	
2.2.4 Myndighetskrav och ägardirektiv 9	
2.2.5 Hållbarhetskrav 10	
2.2.6 Kombohus – en eventuell lösning 11	

2.3 Projektledning 11	
2.4 Skillnaden och kopplingen mellan projektledning och projekt 12	
2.5 Projektledarens samordnande roll 14	
2.6 Analysmodell 16	

3. Metod 17	
3.1 Forskningsansats och metodval 17	
3.2 Litteraturstudie 18	
3.3 Empirisk studie 18	

3.3.1 Datainsamlingsmetod 18	
3.3.2 Urval 18	

3.4 Validitet och reliabilitet 20	
3.5 Forskningsetik 21	
3.6 Analysmetod 22	

4. Empiri 23	
4.1 Bostadsbolag Alfa 23	

4.1.1 Bakgrund 23	
4.1.2 Lagstiftning och myndighetskrav 23	
4.1.3 Samhällsutveckling 25	
4.1.4 Hållbarhet 26	
4.1.5 Projektledning 27	

4.2 Bostadsbolaget Beta 29	
4.2.1 Bakgrund 29	
4.2.2 Lagstiftning och myndighetskrav 29	
4.2.3 Samhällsutveckling 31	
4.2.4 Hållbarhet 32	
4.2.5 Projektledning 33	

4.3 Bostadsbolaget Gamma 34	
4.3.1 Bakgrund 34	
4.3.2 Lagstiftning och myndighetskrav 35	
4.3.3 Samhällsutveckling 37	



 

4.3.4 Hållbarhet 38	
4.3.5 Projektledning 38	

4.4 Bostadsbolaget Delta 40	
4.4.1 Bakgrund 40	
4.4.2 Lagstiftning och myndighetskrav 41	
4.4.3 Samhällsutveckling 42	
4.4.4 Hållbarhet 42	
4.4.5 Projektledning 43	

4.5 SABO – Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag 44	
4.5.1 Bakgrund 44	
4.5.2 Lagstiftning och myndighetskrav 44	
4.5.3 Samhällsutveckling 45	
4.5.4 Hållbarhet 46	
4.5.5 Projektledning 46	

5. Analys 47	
5.1 Lagstiftning och myndighetskrav 47	

5.1.1 Bostadsbolaget Alfa 47	
5.1.2 Bostadsbolaget Beta 48	
5.1.3 Bostadsbolaget Gamma 48	
5.1.4 Bostadsbolaget Delta 50	
5.1.5 SABO 51	
5.1.6 Jämförelse 51	

5.2 Samhällsutveckling 51	
5.2.1 Bostadsbolaget Alfa 51	
5.2.2 Bostadsbolaget Beta 52	
5.2.3 Bostadsbolaget Gamma 52	
5.2.4 Bostadsbolaget Delta 53	
5.2.5 SABO 53	
5.2.6 Jämförelse 54	

5.3 Hållbarhet 54	
5.3.1 Bostadsbolaget Alfa 54	
5.3.2 Bostadsbolaget Beta 55	
5.3.3 Bostadsbolaget Gamma 55	
5.3.4 Bostadsbolaget Delta 55	
5.3.5 SABO 56	
5.3.6 Jämförelse 56	

5.4 Projektledning 56	
5.4.1 Bostadsbolaget Alfa 56	
5.4.2 Bostadsbolaget Beta 57	
5.4.3 Bostadsbolaget Gamma 57	
5.4.4 Bostadsbolaget Delta 58	
5.4.5 SABO 59	
5.4.6 Jämförelse 59	

6. Slutsats 61	
7. Implikationer 64	
8. Framtida forskning 64	
9. Referenser 65	
Bilagor 	
 
 
 



 

Figurförteckning 
 
Figur	1.	Intressentmodell	 6	
Figur	2.	Ägardirektivens	fördelning	 10	
Figur	3.	Byggprojektets	delar	 12	
Figur	4.	Analysmodell	 16	
Figur	5.	Intervjuguide	 20	
 
 
 



 1 

1. Introduktion 
 

I introduktionen förklaras bakgrunden till uppsatsen och kunskapsgap som lett fram till 
frågeställningen presenteras. I introduktionen presenteras även uppsatsen huvudområde och 
syfte, samt centrala begrepp klargörs.

 

1.1 Problembakgrund 
 
Projektledningen har som uppgift att bestämma och sammanbinda de mål och krav som 
projektet ska uppfylla. Ett projekt definieras som “en tid och från övrig verksamhet 
avgränsad arbetsuppgift eller temporär satsning i syfte att skapa en unik produkt, en tjänst 
eller ett unikt resultat”, (Hansson, Olander, Landin, Aulin & Persson, 2015, s.33). Projektet 
är bara en del som samspelar med en större verksamhet som pågår under en längre tid både 
före och efter projektet. Det finns en stark koppling mellan projektledningen och 
projektmiljön i organisationen. För att få ett lyckat projektledarskap som tar hänsyn till 
organisationens solidaritet och förändringar, är det av vikt att organisationens miljö är 
välkänd (Jansson & Ljung, 2004). 
 
Ett allmännyttigt kommunalägt bostadsbolag ägs av en eller flera kommuner och har till 
uppgift att erbjuda ett brett utbud av bostäder som attraherar en bred målgrupp. Verksamheten 
ska bedrivas enligt affärsmässiga principer, vilket är en förändring som trädde i kraft i början 
av 2011 och innebär ett avsteg från kommunallagens självkostnadsprincip och förbud mot att 
driva bolaget i vinstsyfte. Ett affärsmässigt perspektiv anses även gynnsamt för att skapa ett 
mer aktivt samhällsansvar (www.sabo.se). Ett allmännyttigt bostadsbolag skiljer sig därför 
från de privata bolagen på flera punkter, då högre krav ställs på bolagen att vara tillgängliga 
för alla. Samtidigt ställer den nya lagstiftningen vinst som ett krav och att bolaget arbetar efter 
affärsmässiga principer, vilket innebär en stor förändring i arbetsgången. 
Marknadsanpassning som har skett av allmännyttan har bidragit till att gränsen mellan 
allmännyttan och den privata sektorn har blivit mer diffus. Detta har lett till att 
hybridorganisationer utvecklats. Det är inte definierat på vilket sätt hybridorganisationen har 
en privat karaktär och kan därför skilja sig från bolag till bolag. I det här fallet menas 
med hybridorganisation ett allmännyttigt företag som producerar tjänster för allmänhetens 
behov, men kan förvaltas och organiseras likt ett privat bolag. Hybridorganisationer som 
kombinerar egenskaper och mål från den offentliga och den privata sektorn utsätts för krav 
från båda de här sektorerna. På grund av skillnader mellan sektorerna kan kraven i 
hybridorganisationer vara motsägelsefulla och generera tvetydighet kring organisationens 
syfte (Borys & Jemison, 1989; Thomasson, 2009). 
 
I oktober 2015 kom Boverket ut med en reviderad prognos gällande det uppskattade behovet 
av nya bostäder i Sverige. Under år 2015-2020 uppskattas behovet vara 461.000 bostäder och 
under år 2020-2025, 244.000 bostäder. Bostäder definieras utifrån antagandet att varje hushåll 
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behöver en bostad (www.boverket.se). Den preliminära påbörjade nybyggnationen under år 
2015 för bostadsformen lägenheter var 45.000 enligt  SCB. Nybyggnationen är en ökning från 
föregående år och den största tillväxten finns i de tre största städerna i Sverige (www.scb.se). 
Den ökade efterfrågan av bostäder påverkar bygg- och fastighetsbolag som måste utöka sin 
produktion för att tillfredsställa behovet. Enligt Boverkets prognos behövs 700.000 nya 
bostäder fram till år 2025 (www.boverket.se). 

1.2 Problemdiskussion 
 
En god projektledning innebär i bästa fall att flera mål kan samverka och istället för att arbeta 
mot varandra, komplettera varandra. Det här är något som kan vara svårt eftersom 
bostadsbranschen och målen ständigt förändras. Vi vill därför i den här studien titta närmare 
på hur projektledningen arbetar för att finna lösningar och vad som ligger till grund för det 
planeringsarbete och de planer som arbetas fram.  
 
Utöver de krav som ställs internt och från ägaren finns tvingande lagstiftning och 
myndighetskrav, som kräver att de allmännyttiga fastighetsbolagen arbetar på ett visst sätt. En 
del av lagstiftningen och kraven har tillkommit relativt nyligen och vi vill utreda i vilken grad 
detta påverkar projektledningens arbetsgång. Aktuella lagar som har tillkommit eller ändrats 
de senaste åren är bland annat lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag som 
trädde i kraft i januari 2011 och kräver att allmännyttan arbetar efter affärsmässiga principer 
(SFS 2010:879). Från skatteverket kom det i januari 2016 krav på personalliggare, vilket 
innebär en löpande dokumentation av personalen på byggarbetsplatsen. Från Boverket 
kommer med jämna mellanrum höjda krav på miljöklassning av byggnader och 
byggnadsmaterial i vad som kallas Boverkets Byggregler (BBR) (www.boverket.se). 
Dessutom är trycket på nya bostäder i rådande stund extremt stort och från riksdagen och inte 
minst befolkningen kommer krav på ett ökat byggande och nyproducerade bostäder till en 
rimlig kostnad (www.regeringen.se; www.hurvibor.se; www.hyresgastforeningen.se). Sedan 
tidigare finns lagkrav på hur allmännyttan skall gå tillväga vid upphandling av entreprenad 
och material som regleras i lagen om offentlig upphandling (SFS 2007:1091). I plan- och 
bygglagen finns ytterligare krav på bland annat tillgänglighet (SFS 2010:900).  
 
Projektledningen i bygg- och fastighetsbolag har ett ansvar att arbeta fram en metod för att 
uppfylla de mål och krav som finns. För att hantera de olika kraven krävs därför en 
samverkande roll från projektledningens sida (Jansson & Ljung, 2004). I studien vill vi se hur 
projektledningen arbetar för att kunna uppnå de krav som ställs från myndigheter och 
lagstiftning.  
 
Det finns ett kunskapsgap eftersom det saknas uppdaterad forskning om hur bolagen hanterar 
den situation som råder idag, det tillkommer ständigt nya lagar och regler som förändrar 
kraven på allmännyttiga bostadsbolag. Det är dessutom svårt att finna teori som ser just till 
projektledningen i allmännyttiga bostadsbolag, och hur de samordnar de krav som ställs på 
dem. Sveriges nya prognostiserade bostadsbehov har ökat vilket ställer ytterligare krav på 
bolagen (www.scb.se). 
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Det är också viktigt att ha en förståelse för att målsättningen för projektledningen och 
projektet skiljer sig åt. Kontroll av tid, kostnad och framsteg, som ofta är projektledarens mål, 
bör inte förväxlas med att mäta projektets framgång. Erfarenhet har visat att det är möjligt att 
uppnå ett lyckat projekt även när ledningen har misslyckats och vice versa (Munns & Bjeirmi, 
1996). 

1.3 Problemformulering 
 
Hur förhåller sig projektledningen till det allmännyttiga bostadsbolagets och samhällets 
krav? 
 

1.4 Syfte  
 
Syftet med studien är att skapa förståelse för hur projektledningen förhåller sig till de krav 
som i flera fall talar emot varandra och ställs på allmännyttiga bostadsbolag. Studien 
fokuserar även på projektledningens roll och betydelse för ett ökat hållbart byggande. 

1.5 Avgränsningar 
 
Vi har valt att begränsa oss till att skriva om allmännyttiga bostadsbolag, vilket innebär att 
privata bolag inte behandlas i arbetet. Krav och målsättning mellan de två sektorerna skiljer 
sig åt och därför går det inte att implementera vår teori på privata bostadsbolag. 
 

1.6 Centrala begrepp 
 
Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 
Ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag är ett bolag som en eller flera kommuner har 
bestämmande inflytande över. Bolagets ska framförallt förvalta hyresrätter och främja 
bostadsförsörjningen i den eller de kommuner som står som ägare. Verksamheten ska 
bedrivas på ett sätt som möjliggör för hyresgästerna att vara med och påverka bolaget och ha 
ett visst boendeinflytande. Bolaget ska bedriva sin verksamhet enligt affärsmässiga principer 
(www.ne.se). Allmännyttiga kommunala bostadsbolag kallas ofta i enklare form för 
allmännyttan. 
 
Affärsmässiga principer 
Med affärsmässiga principer menas att företaget ska sträva efter maximal vinst och räkna med 
en lönsamhet vid investeringskalkylering (www.sabo.se).  
 
Krav 
“Krav är oeftergivligt önskemål som ofta ställs som villkor för att utföra eller godta” 
(www.ne.se, 2016). I arbetet anges krav som ett begrepp som innefattar, beroende på 
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textens innehåll relevant lagstiftning, myndighetskrav, ägardirektiv och bolagsordning samt 
politiska riktlinjer.  
 
Hållbar utveckling 
Det finns olika sätt att definiera hållbar utveckling. En känd tolkning av begreppet gjordes av 
FN:s Bruntlandskommission (World Commission on Environment and Development) 1987: 
“En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov”, (Hansson, Olander, Landin, 
Aulin och Persson, 2015, s.211). Det hållbara byggandet grundas på tre delar: ekologisk-, 
ekonomisk- samt social och kulturell hållbarhet (Hansson et al., 2015). 
 
Projektledning 
Projektledning bygger på hur ett projekt organiseras, planeras, styrs och samordnas. För att 
möta projektintressenters krav använder sig projektledaren av sina kunskaper och färdigheter 
som tillämpas i projektaktiviteterna (Hansson et al., 2015). 
 
Projektledare 
Projektledaren har den övergripande rollen för projektledningen och har som arbetsuppgift att 
leda projektet mot det uppsatta målet. Projektledaren ska även leda de personer som har en 
roll i projektet (Jansson & Ljung, 2004).  
 

1.7 Litteraturområde 
 
Datainsamlingen har grundat sig i uppsatsens centrala genomgående begrepp. Sökningen har 
gjorts via Högskolan i Halmstads sökportal Summon, skolans lokala bibliotekssamling och 
annan litteratur inom området. Nyckelord som använts vid sökning är Project managing, 
Hybrid organizations och Sustainable development. Utifrån artiklar har ett kunskapsgap 
identifierats, som sedan varit till grund för forskningsfrågan. Huvudsakligen har vetenskapliga 
artiklar använts men även litteratur inom området har varit till hjälp, bland annat för att 
definiera olika begrepp som nämns i texten. Eftersom lagstiftningar och myndigheter också 
ställer krav på allmännyttiga bolag har lagtexter och myndigheters hemsidor använts.  
 
Ett problem som uppstod under datainsamling är att det finns svårigheter att hitta aktuell teori, 
speciellt för bostadsbristen som förändras ständigt. Även begreppens betydelse kan skilja sig 
åt, exempelvis refererar vi hållbarhet till tre olika områden, men av många anses hållbarhet 
bara syfta till ekologisk hållbarhet. Därför har vi valt att ta med den mest aktuella statistik och 
teori som hittats. Vi har även överseende i analysen med hur de olika bolagen kan ha tolkat de 
olika begreppen.   
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2. Teoretisk referensram 
 

Den teoretiska delen är disponerad genom att områden kring projektledning presenteras för 
att få en inblick i vad de innebär och vilka svårigheter som finns inom varje område. Därefter 
följer en beskrivning av vad ett allmännyttigt bolag är och de krav som ställs på 
bostadsbolag, både generella krav och krav som endast finns på allmännyttiga bolag. 

 

2.1 Allmännyttiga bostadsbolag 
 
De svenska allmännyttiga bostadsbolagen har rötter i efterkrigstidens bostadspolitiska 
program sedan 1940-talet då kommuner subventionerades för att kunna bygga mer. Till 
skillnad från andra länder ska den svenska allmännyttan finnas till för alla och inte endast för 
utsatta hushåll som har svårt att komma in på bostadsmarknaden. Det beror på att Sveriges 
bostadsmarknad är integrerad och inte har behov av social housing som finns i andra länder 
för att endast gynna en utsatt grupp (Salonen, 2015; Turner, 1999). Anledningen till att 
bostadsmarknaden är integrerad beror på att Sverige har en historia av välutvecklad 
bostadspolitik genom olika instrument. Den består exempelvis av bostads- och räntebidrag 
samt skattelättnader. Resultatet har blivit en reglerad kreditmarknad med integrerad 
bostadspolitik (Turner, 1999).  
 
De svenska allmännyttiga bolagen har en centralorganisation, SABO, som grundades år 1950. 
I SABO ingår majoriteten av de kommunala bostadsbolagen i Sverige och organisationen 
fungerar som rådgivare stöd samt ska fungera som ett stöd för bolagen (Salonen, 2015; 
www.sabo.se). 
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2.2 Allmännyttans utmaningar 

2.2.1 Intressentmodell 
Allmännyttan ställs inför flera olika utmaningar från ett stort antal intressenter. Figuren nedan 
är en förenklad intressentmodell som används för att förstå vilka intressenter som har 
inverkan på allmännyttiga bostadsbolag. 
 

 
Figur 1. Intressentmodell 

Intressentmodellen bygger på teoretiska förklaringar kring ett projekts intressenter som 
återfinns i Byggledning av Hansson et al. (2015) samt Byggherrerollen av Fristedt, Ryd & 
Sandesten (2012). Intressenter till ett byggprojekt kan påverkas både positivt och negativt, 
därför kan det vara viktigt att identifiera vilka de är (Hansson et al., 2015). De intressenter 
som vi anser påverkar bolaget mest och är aktuella för studien beskrivs mer genomgående 
senare i kapitlet, för att förklara på vilket sätt de påverkar bolagens arbete.  

2.2.2 Hybridorganisation 
Under de senaste åren har en ny typ av organisation utvecklats, hybridorganisationen. Med 
hybridorganisation menas en organisation som är av både privat och offentlig karaktär (Borys 
& Jemison, 1989; Thomasson, 2009). Ett allmännyttigt bostadsbolag kan sedan införandet av 
Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag gå under benämningen, då 
det är ägt av kommun men ska vinstdrivande och arbeta utifrån affärsmässiga 
principer.  Under de senaste decennierna har utvecklingen av den offentliga sektorn påverkats 
av idéer av New Public Management (NPM). Detta är ett samlingsnamn som omfattar ett brett 
spektrum av olika reformer som sträcker sig från organisatoriska lösningar till ledningens 
styrteknik och redovisning. Typen och karaktären av genomförda reformer skiljer sig från 
land till land, men gemensamt för dem alla är att de inspireras av hur produktion och tjänster 
organiseras och förvaltas inom den privata sektorn. Med införandet av organisationsformer 
och tekniker som tidigare endast skett inom den privata sektorn har en marknadsanpassning 
av den offentliga sektorn skett och gränserna mellan sektorerna har blivit mer otydliga. Med 
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den här typen av utveckling har hybridorganisationer nu dykt upp (Ewert & Magetti, 2016; 
Thomasson, 2009). 
 
Hela idén bakom NPM och de reformer som genomförs i samband med uppkomsten av 
hybridorganisationer är att hitta nya och mer effektiva sätt att organisera och tillhandahålla 
offentliga tjänster (Brown, Waterhouse & Flynn, 2003; Thomasson, 2009). 
Hybridorganisationer ger nya sätt att organisera förhållandet mellan förtroendevalda och 
offentliga tjänster. Hybridorganisationer har inte bara fördelar, de är ofta kritiserade för att 
inte vara tillräckliga och har svårt att vara transparenta. Som ett exempel ifrågasätts ofta 
offentliga bolag i Sverige på grund av hur de styrs och för en bristande ansvarsskyldighet. På 
det här sättet skapas ett strategiskt dilemma som genereras av kombinationen av offentliga 
och privata egenskaper och mål. Att kombinera organisatoriska egenskaper från två olika 
sektorer i en organisation är därför långt ifrån enkelt och av forskare från olika områden anses 
det generera tvetydighet. Det här kan spåras till att efterfrågan från intressenter som verkar i 
den miljön där organisationen finns skiljer sig åt (Borys & Jemison, 1989; Thomasson, 2009). 
 
Thomasson (2009) nämner att organisationer är en del av ett större system som därför 
påverkas och är beroende av andra aktörer inom det här systemet. Hybridorganisationer som 
kombinerar egenskaper och mål från den offentliga och privata sektorn är, baserat på 
resonemanget, utsatta för krav från de båda sektorerna. På grund av skillnader mellan 
sektorerna (Nutt & Backoff, 1993) är kraven för hybridorganisationen motsägelsefulla och 
genererar tvetydighet. De blandade intressen som omfattas av hybridorganisationer innebär att 
organisationerna också har fler aktörer vars intressen de behöver tänka på (Jansson, 2005; 
Thomasson, 2009). Eftersom en balansering av intressena anses vara en ledande uppgift enligt 
intressent-teorin, innebär det fler utmaningar för hybridorganisationer (Thomasson, 2009). 
 
I analysen av de krav som ställs på intressenterna, som gjorts av Thomasson (2009), har även 
här visats hur kombinationen av offentliga och privata egenskaper i en organisation genererar 
tvetydighet. Thomasson har redovisat hur denna tvetydighet visar sig i strategiska mål samt i 
organisationens struktur. Med avseende på strukturen är tvetydigheten genererad av 
kombinationen offentliga och privata organisatoriska egenskaper. I det här fallet är det en 
kombination av att ha en offentligt ägd organisation tillsammans med finansiellt ansvar som 
genererar tvetydigheten. Det här gäller alla berörda parter, men i synnerhet vad gäller roller 
som politiker, styrelseledamöterna och VD. När det gäller kombinationen av offentliga och 
privata intressen och deras inflytande på de strategiska målen har Thomasson (2009) visat hur 
de här har bidragit till tvetydighet i termer av den strategiska inriktningen av bolaget. Den här 
tvetydigheten har resulterat i intressekonflikt på olika nivåer i bolaget. 

2.2.3 Lagrum 
Allmännyttans arbete regleras av flera olika lagar. I avsnittet som följer redovisas aktuella 
lagar som bolaget och i sin tur projektledningen måste förhålla sig till.  
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Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag  
Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag började gälla från och med första 
januari 2011. I och med att den nya lagen kom upphävdes lag (2002:102) om allmännyttiga 
bostadsbolag, med vissa undantag. Den nya lagen gäller för ett aktiebolag som en eller flera 
kommuner har inflytande över och vars allmänna syfte är att förvalta bostadshyresrätter samt 
arbeta för att främja bostadsförsörjningen i de berörda kommunerna. Aktiebolaget ska även ge 
hyresgästerna möjlighet att påverka sitt boende och bolagets arbete. Allmännyttiga 
kommunala bostadsaktiebolags verksamhet skall med undantag från kommunallagen, bedriva 
sin verksamhet efter affärsmässiga principer (SFS 2010:879). Lagen är utformad i syfte att 
anpassa den svenska lagstiftningen efter EU:s konkurrens- och statsstödsregler och balansera 
de skilda intressena som finns hos bostadskonsumenter, kommuner och fastighetsägare 
(www.sabo.se). 
 
Plan- och bygglag (2010:900) 
Den 1 juli 1987 började den första versionen av plan- och bygglagen (PBL) att gälla. Lagen 
ersatte bland annat den tidigare byggnadslagen och byggnadsstadgan. I PBL regleras 
planläggning av mark, vatten och byggnader. I lagen finns bland annat föreskrifter gällande 
detaljplaner, byggtillsyn, information om byggnadsnämndernas verksamhet och 
tillgänglighetskrav. Den 2 maj 2011 trädde den uppdaterade PBL, som gäller idag i kraft. En 
detaljplan innebär att kommunen reglerar hur mark och vatten ska användas och hur 
bebyggelsen ska se ut. Det är endast en kommun som kan besluta att en detaljplan ska tas 
fram och antas (www.boverket.se). Tillgänglighetskravet innebär att en byggnad är tillgänglig 
och användarvänlig även för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga (SFS 
2010:900). 
 
Lag (2007:1091) om offentlig upphandling 
Lagen om offentlig upphandling gäller för myndigheter och andra verksamheter som 
finansieras av kommuner, vilket innebär att lagen inkluderar allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag.  I lagen regleras i detalj hur en upphandling av varor, tjänster och 
entreprenader måste gå till med vissa undantag. Myndigheter och annan verksamhet är enligt 
lagen skyldiga att annonsera för de inköp som kommer att göras, för att ge alla bolag som vill 
en möjlighet att lämna anbud. Därefter görs en noggrann utvärdering av vilket alternativ som 
skall väljas (SFS 2007:1091).  
 
Miljöbalk (1998:808) 
Miljöbalken är en svensk balk som trädde i kraft den första januari 1999. Tidigare fanns lagen 
spridd i 15 olika lagrum men är numera samlad i miljöbalken som består av sju delar. De nya 
bestämmelserna har till syfte att främja en hållbar utveckling som möjliggör för nuvarande 
och kommande generationer att leva i en hälsosam och god miljö. Utvecklingen bygger på en 
insikt om naturens skyddsvärde och människans möjlighet att förändra och bruka naturen. 
Lagen kräver att vi människor förvaltar naturen väl (SFS 1998:808; www.ne.se).  
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2.2.4 Myndighetskrav och ägardirektiv 
Förutom det som finns reglerat i lagen tillkommer krav från myndigheter och ägare. I 
avsnittet nedan redovisas en del av kraven.  
 
Boverket - Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende 
Boverket är en förvaltningsmyndighet som arbetar för att ta fram föreskrifter och 
vägledningar, ansvarar för tillsyn över energideklarationer och tillämpning av plan- och 
bygglagen, administrerar statliga stöd och bidrag och utreder och analyserar aktuella frågor. 
Boverket reglera exempelvis vad för bullernivå som är tillåtet vid nybyggnation. Till grund 
för Boverkets arbete ligger PBL, delar av miljöbalken och bostadsförsörjningslagen. 
Boverkets föreskrifter ges ut under namnet BBR, Boverkets byggregler. Boverket har även 
tagit fram en behovsprognos för nybyggnation som kommit fram till att det behövs 700.000 
nya bostäder på tio år. För att möta behovet fokuserar Boverket på olika huvudområden som 
är tillämpning av plan- och bygglagstiftning, regelförenkling, finansiering, analyser av 
bostadsmarknaden samt hållbar stadsutveckling (www.boverket.se). 
 
Personalliggare 
I januari 2016 införde Skatteverket en lag på att alla byggen ska ha personalliggare. Kravet 
innebär att alla som är verksamma på en byggarbetsplats ska finnas registrerade digitalt. 
Tjänsten är generell för hela byggbranschen och ska användas i såväl privata som offentliga 
bolag. Anledningen till införandet är att förhindra svartarbetet och gynna en mer sund 
konkurrens inom byggbranschen. Beslutet innebär att nya komplexa tekniska instrument kan 
behövas för att systemet ska kunna användas, vilket kan försvåra för användarna att bruka det 
på rätt sätt (www.skatteverket.se). 
 
Ägardirektiv 
Ägardirektiven för allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag har sin grund i 
kommunallagen, aktiebolagslagen och lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. 
I ägardirektiven klargörs vilka mål kommunen ställer på fastighetsbolaget, d.v.s. vilken nytta 
bolaget ska göra för kommunerna och deras invånare samt vilken vinst som ska genereras. 
Direktiven är ett redskap för kommunenarna att styra bolaget i den riktning som önskas. 
Ägardirektiven är inte obligatoriska, men om de finns är direktiven juridiskt bindande efter att 
de godkänts och fastställts på bolagsstämman (www.sabo.se).    
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Figur 2. Ägardirektivens fördelning 

Figuren ovan har framställts för att förklarar hur direktiv fördelas i ett bolag. Figuren bygger 
på vår egen tolkning av sambandet mellan ägare, styrelse, VD och övriga anställda. Ägare och 
styrelse sätter upp direktiv och mål för bolaget som de ska följa. Det är sedan VD:s uppgift att 
tolka och realisera direktiven som sedan fördelas ut i resterande del av organisationen som ska 
uppfylla detta. Figuren är formad som ett timglas eftersom alla direktiv går via VD som sedan 
ska genomsyras ut i hela bolaget. 
 
Bolagsordning 
Bolagsordningen är ett regelverk som sätts upp och tillsammans med lagen anger ramarna för 
hur bolagets verksamhet skall bedrivas. I bolagsordningen skall även anges det kommunala 
ändamålet och fullmäktiges möjlighet till att ta ställning innan viktiga beslut fattas. (SFS 
1991:900; www.sabo.se). 
 
Politiska riktlinjer 
Regeringen och riksdagen har ett stort inflytande över vad och hur det byggs i landet. Det är 
riksdagen som beslutar om nya lagar och förslagen kommer oftast från regeringen. Utöver 
lagar styr riksdagen över statens mål och riktlinjer och fattar beslut om hur statsbudgeten 
fördelas. Detta påverkar vilken prioritering bostadspolitiska frågor får (www.riksdagen.se). 
År 2014 satte den nya regeringen upp ett kvantitativt mål för bostadsbyggandet. Målet som 
gällde då var 250.000 nya bostäder fram till och med år 2020 (www.allmannyttan.se; 
www.ne.se). I enlighet med kommunallagen är det kommunfullmäktige som ska fastställa 
kommunalägda bostadsbolags ändamål samt tillsätta en styrelse för bolaget. 
Kommunstyrelsen har genom förvaltningskontrollen uppsikt över bolagets verksamhet (SFS 
1991:900; www.sabo.se).   

2.2.5 Hållbarhetskrav 
Hållbar utveckling syftar till tre olika delar, ekologisk, ekonomisk och social (Hansson et al., 
2015). Det finns olika tillvägagångssätt som samhället använder sig av för att säkra bolags 
arbete för hållbarhet. Dels är det genom regeringsbeslut, Boverkets riktlinjer 
(www.boverket.se) samt privata aktörer som arbetar med att miljöklassa byggnadsmaterial.  
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Hållbarhet är enligt Lönnroth (2014) kopplat till ett bolags affärsstrategi, även om många 
bolag inte ser sambandet mellan hållbarhet och affärsutveckling. Hållbarhetsarbete innebär att 
förebygga bland annat miljö-, arbetsmiljö- och företagsrisker. Avsaknad av hållbarhetsstrategi 
i vissa bolag kan bero på att hållbarhet inte är direkt kopplat till ett ökat ekonomiskt värde. 
Istället visar sig ett hållbarhetsarbete genom att förebygga risker som uppstår av globalisering 
och effektivisering som skett i många branscher. Alla typer av bolag har utmaningar med 
hållbarhetsarbetet, men vad utmaningen är skiljer sig åt. Ett bolag som har större negativ 
inverkan på miljön brukar arbeta mer med att ta fram nya arbetssätt för hållbarhet. Ett hållbart 
bolag kan skapa affärsmöjligheter genom att på ett mer innovativt sätt hitta nya metoder för 
att göra världen bättre (Lönnroth, 2004). 
 
Ett annat sätt att arbeta med hållbart byggande är att garantera att det material som används 
håller de miljökrav som finns. För ett bostadsbolag kan det vara tidskrävande och komplicerat 
att själv se över alla de material som finns att tillgå, då kan det istället underlätta att köpa in 
tjänsten från andra bolag. SundaHus är ett svenskt bolag som arbetar just med att 
kvalitetssäkra material inom bygg- och fastighetsbranschen som kan användas för att minska 
miljöpåverkan (www.sundahus.se). Byggherren på ett bostadsbolag kan sedan kräva att 
entreprenören använder sig av de godkända materialen för att få en miljösäker byggnad. Ett 
annat kvalitetssystem är BASTA som också vänder sig till bygg- och fastighetsbolag för att 
säkra materialkvalitén. De material som finns med i BASTAs register är därför godkända och 
strävar efter att följa Sveriges nationella miljömål (www.bastaonline.se). 

2.2.6 Kombohus – en eventuell lösning 
Kombohus är ett koncept framtaget av SABO som ska underlätta nyproduktionen för sina 
medlemmar genom att erbjuda nyckelfärdiga hus till ett fast pris. Priset är enligt SABO cirka 
25 procent lägre än marknadspriset. Idag finns tre olika husmodeller och framöver planeras 
för Kombohuskvarter. Ytterligare ett syfte med Kombohusen när de togs fram, var att visa på 
de höga byggpriserna i Sverige. Genom att gå samman har SABO visat att det går att sänka 
byggpriserna inte bara en gång, utan flera gånger då de tagit fram olika hus som lämpar sig 
för olika behov (www.sabo.se). 

2.3 Projektledning 
 
Ett projekt är ett temporärt uppdrag som finns till för att uppfylla ett mål, som i de flesta fall 
kommer från projektbeställaren. Projektet i sig innehåller flera moment och processer, även 
kallade aktiviteter. I ett projekt ingår oftast flera aktörer och intressenter, därför krävs det en 
projektledning för att styra och samordna projektet (Hansson et al., 2015; www.ne.se; Munns 
& Bjeirmi, 1996). 
 
Projektledaren är den person som ansvarar för projektet och ansvarar för att projektmålen 
uppfylls. Projektledaren har om uppgift att leda de personer som ingår i projektet för att nå 
projektmålet. Projektledarens handlingsfrihet i projektet kan variera mycket beroende på hur 
projektet ser ut och hur de olika projektrollerna är organiserade. Projektledning agerar som en 
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avlastande roll för chefen, d.v.s. verksamhetsledningen, eftersom projektledaren tar över 
ansvaret. Ur projektdeltagarnas synvinkel blir projektledaren deras tillfälliga chef under 
projektets gång och från projektledarens perspektiv får denna möjlighet att ta större ansvar 
över det operativa arbetet. Projektledaren får befogenheter via sin roll under projektet som 
normalt tillhör chefen. På så sätt fungerar projektledningen som en avlastning mellan 
verksamhetsledning och operativt arbete (Jansson & Ljung, 2004; Hansson et al., 2015). 
 

 
Figur 3. Byggprojektets delar 

Figuren ovan visar ett byggprojekts olika faser. Den är anpassad för att tydligare förklara 
projektledningens och projektledarens deltagande i ett projekt för ett allmännyttigt 
bostadsbolag. Projektledaren är i många fall delaktig i byggprojektet från steg ett, 
byggnadsidé till och med punkt steg, förvaltning.  Projektledaren tar med erfarenhet från 
projektet som används för att förbättra kommande projekt. Projektledaren har vanligtvis två 
besiktningar som kvarstår efter att byggnaden är färdigställd, som i figuren markerade är 
markerade med två vertikala streck på tidsaxeln. Det ställs efter besiktningen krav på 
projektledaren att åtgärda eventuella brister och fel. Projektledaren kan vid senare tillfälle åter 
engageras i projektet i steg nummer sju, ombyggnation. Figuren bygger på två tidigare 
modeller, Sexstegsmodellen och en cyklisk modell av byggprojekt (Munns & Bjeirmi, 1996; 
Hansson et al., 2015). 

2.4 Skillnaden och kopplingen mellan projektledning och projekt 
 
Om projektledningen varit framgångsrik eller inte kopplas ofta till det slutgiltiga resultatet av 
projektet. Projektledningen och projektresultatet behöver inte alltid nödvändigtvis visa på 
samma resultat. Erfarenhetsmässigt har framkommit att det är möjligt att nå projektmålet även 
med en ledning som misslyckats och tvärtom. Exempelvis finns det många projekt som 
kunnat ses som lyckade även om tidsschemat eller budgeten spruckit. Det är därför viktigt att 
kunna skilja på projekt och projektledning genom tydliga definitioner. Projektledningen har 
ett mer begränsat tidsspann än projektet då en byggnad exempelvis kan ha en livslängd på 
hundratals år (Munns & Bjeirmi, 1996; Hansson et al., 2015).    
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Munns och Bjeirmi (1996) tar upp att ett lyckat projekt många gånger är beroende av 
följande: 
 

• Ett realistiskt mål 
• Konkurrens 
• Kundnöjdhet 
• Ett bestämt mål 
• Lönsamhet 
• Tredje part 
• Marknadstillgänglighet 
• Genomförandeprocessen 
• Upplevda värdet av projektet 

 
Av punkterna ovan ingår endast två av dem som faktorer för framgång i projektledningen, 
nämligen måldefinitionen och genomförandeprocessen. Projektledningen är en del av ett 
större sammanhang och det finns flera faktorer som ligger utanför projektledningens kontroll 
och möjlighet att påverka (Munns & Bjeirmi, 1996). Projektledningen har trots att den inte 
alltid kan påverka allt en viktig roll i huruvida ett projekt i slutändan är lyckat eller inte. 
Liksom projektledningen och projektet har olika mål, kommer förväntningarna hos 
projektmedlemmarna och även slutmålet att skilja sig åt. Det kan därför vara en god idé att 
redan tidigt i processen engagera beställaren/kunden. Denna har ofta ett mer långsiktigt 
perspektiv än de som enbart arbetar med att slutföra det beställda arbetet (Munns & Bjeirmi, 
1996). 
 
Möjliga faktorer som skulle kunna medföra att projektledningen misslyckas är: 
 

• Otillräcklig grund för projektet 
• En olämpligt vald projektledare 
• En ledning som inte ger stöd 
• Inte tillräckligt tydligt definierade mål 
• Brist på projektledningskunskap 
• Felanvändande av projektledningstekniker 
• Inget inplanerat slutdatum 
• Brist på engagemang 

 
Faktorerna ovan visar att en lyckad projektledning kräver noggrann planering och en 
målsättning att fullgöra projektet. Återigen är det av betydelse att betona att projektet fortlever 
även efter projektledningens avslut och att flera mål med projektet kan tillgodoräknas efter att 
projektledningen slutfört och lämnat sitt uppdrag (Munns & Bjeirmi, 1996). 
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Sexstegsmodell, förklarar de olika livsfaserna i ett byggprojekt: 
 

1. Idén till projektet föds 
2. Planeringsfas 
3. Produktion - från idé till verklighet 
4. Överlämning - färdigt projekt överlämnas till kunden 
5. Nyttjande - det färdiga projektet används till vad det var tänkt för 
6. Avveckling - projektet avvecklas då det inte längre är användbart 

 
Sexstegsmodellen kan alternativt ses som en cyklisk modell. Projekt börjar då med en 
byggnadsidé som följs av projektering, byggande, förvaltning, ombyggnation och som sista 
fas rivning (Hansson et al., 2015). 
 
Det är viktigt att förstå att projektledningen inte kan påverka alla faktorer som är avgörande i 
huruvida ett projekt anses som lyckat eller inte. Däremot är det av stor betydelse att förstå 
möjligheten med en väl fungerande projektledning, som förbättrar ett projekts möjligheter till 
att lyckas. Projektledningen finns till för att möjliggöra att de uppsatta målen uppnås genom 
att tillvarata och utnyttja de resurser som finns på bästa sätt (Munns & Bjeirmi, 1996).  
 
Yang, Huang och Wu (2011) studie tyder på att ett ökat ledarskap möjliggör en förbättrad 
relation mellan gruppmedlemmarna. En projektledare som tar ett större ansvar ökar 
förutsättningarna för en god kommunikation inom teamet, samarbete och sammanhållning. I 
sin tur tyder ovanstående förutsättningar att projektmål så som tids-, kostnads och 
kvalitetsmål har bättre möjligheter att uppnås men även att beställarens tillfredsställelse har 
bättre förutsättningar att uppfyllas (Yang, Huang & Wu, 2011).  
 

2.5 Projektledarens samordnande roll 
 
En av projektledningens uppgifter är att samordna alla aktiviteter och projektdeltagare att 
följa projektmålen (Jansson & Ljung, 2004). Enligt Chang och Shen (2009) har samordningen 
betraktats som en kritisk faktor för byggprojekt, men den är inte ofta välförstådd. Det är 
vanligt att tid och pengar spenderas på samordningen, men resultatet blir inte som förväntat. I 
byggsamordnings- processen har koordination ansetts vara en lika viktig funktion som design 
och konstruktion. God kommunikation och samordning är till hjälp för projektets resultat och 
bidrar även till nya projektutvecklingars prestationer. Det har visat att en tillräcklig grad av 
interaktion mellan designers och konstruktörer ger bättre projektresultat. Därför bör 
ingenjörer tillämpa lämpliga kommunikations- och samordningsmetoder för att utföra 
uppgifter i samband med genomförandet av ett projekt, men det är varken en modell eller ett 
praktiskt sätt för projektledaren att samordna bättre (Chang & Shen, 2009; Kog, Chua, Loh & 
Jaselskis, 1999). 
 
Samordningsfaktorer inkluderar ömsesidigt beroende, uppgift, miljö, mänskliga 
skiljaktigheter, tidspress och kontraktstyp. De här faktorerna leder till osäkerhet och 
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mångtydighet. Osäkerheten innebär att avsaknaden av information och mångtydighet är 
förekomsten av flera motstridiga tolkningar. Både osäkerhet och mångtydighet skapar behov 
av samordning (Chang & Schen, 2009; Daft & Lengel, 1986). Exempelvis innebär en högre 
självständighet att människor är mer beroende av varandra för att slutföra sitt arbete, som gör 
att mångtydigheten ökar och koordinationsbehovet blir större. Uppgifter och 
organisationsmiljön leder till osäkerhet som kräver informationsbehandling eller 
samordningsbehov. Tidspress och kontraktstyp medför också osäkerhet och tvetydighet som 
påverkar samordningsbehovet. Ett exempel är att samverkande ingenjörsarbete genomförs 
genom att fortsätta design och konstruktion parallellt för att förkorta tiden. Eftersom det 
genomförs i enlighet med otillräcklig information, blir samordningen mer komplicerad 
(Chang & Schen, 2009; Loch & Terwiesch, 1998). Konstruktions- och tillverkningsteam 
behöver justera samordningsmetoder beroende på vilken produkt och dess livscykel. 
Dessutom orsakar kontraktstyper, inklusive specifikationer, betalningssätt och valuta olika 
grader av osäkerhet (Chang & Shen, 2009). 
 
Powl och Skitmore (2005) belyser att byggindustrin ger ett betydande bidrag till ekonomin i 
många länder. Traditionerna, egenheterna och produktionen av denna bransch har i emellertid 
också gjort sig förtjänat av ett mindre gott rykte. Olika förbättringar har föreslagits och många 
rekommenderar behovet av en enda kompetent chef som överblickar projektet. I själva verket 
är det den effektiva prestandan hos projektledaren som sägs vara den enskilt mest kritiska 
faktorn som påverkar framgångsrika projektresultat (Bandow, 2001; Powl & Skitmore, 2005). 
För att en projektledare ska arbeta effektivt, är det sagt att de behöver: vårdas och 
uppmuntras, vara generalister snarare än specialister, arbeta inom system som uppmuntrar 
kreativitet och innovation, göra rätt sak vid rätt tillfälle och undvika ineffektiva traditionella 
sätt och dåliga metoder (Rämö, 2002; Powl & Skitmore, 2005). Den relativa omfattningen av 
hur mycket de här och alla andra faktorer som faktiskt påverkar projektledning effektivt är 
inte känd (Powl & Skitmore, 2005). 
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2.6 Analysmodell 
 
För att kunna analysera teori och empiri utgår vi från en egen analysmodell. Modellen bygger 
på att det i den teoretiska referensramen tas upp olika delar som förknippas med utmaningar i 
allmännyttiga bostadsbolag. Teorin delas sedan upp i fyra huvudområden som är 
grundläggande för att besvara studiens frågeställning. Huvudområdena är lagstiftning och 
myndighetskrav, samhällsutveckling, hållbarhet och projektledning. Studiens empiriska del 
besvarar studiens medverkande bolags åtgärder för att samordna huvudområdena. I analysen 
jämförs teorin med empirin för att sedan komma fram till en slutsats. 

 

 
 

Figur 4. Analysmodell 

Varje huvudområde tas upp som ett eget avsnitt i analysen, där en jämförelse sker mellan 
företagen och teorin. Bolagens åtgärder är det som senare ska underlätta att svara på 
frågeställningen hur bolagen förhåller sig till kraven. 
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3. Metod 
 

3.1 Forskningsansats och metodval 
 
Kvalitativ studie 
Vår frågeställning grundar sig i ett teoretiskt gap som beror på att nya lagar och krav inte 
hunnit studeras sedan de tillkommit. Utöver det har vi funnit ett kunskapsgap i hur 
projektledningen arbetar på allmännyttiga bostadsbolag. Vi vill studera hur projektledningen 
förhåller sig till de krav som ställs och hur det kan påverka arbetet på olika sätt. De 
klargöranden som vi finner kommer kunna appliceras på den typ av företag vi har valt att 
studera, vilket gör den generaliserbar och en komplettering till den redan befintliga 
forskningen. En kvalitativ ansats bygger på att individen är en del av omvärlden istället för att 
observera den utifrån. På det sättet riktas intresset på individen och hur den tolkar sin 
verklighet. I kvalitativa studier utgår författarna ofta från fallstudier för att undersöka det 
teoretiska fenomenet i praktiken, vilket även vi kommer göra genom att intervjua 
respondenter i allmännyttiga bostadsbolag (Backman, 2008; Jacobsen, 2002). 
 
För att förstå ett problem och vad det grundar sig i krävs kvalitativ forskning som omfattande 
sätter sig in i ämnet. Det kan ske genom intervjuer med berörda personer som bidrar med en 
förståelse av problemet och situationen (Yin, 2013). Vårt syfte med uppsatsen är att få en 
förståelse för hur problem kring vår frågeställning visar sig i praktiken. I vår uppsats har vi 
genomfört intervjuer med flera personer som möter vår frågeställning varje dag i sitt arbete, 
därför har vi fått en klar bild av hur det ser ut i verkligheten och använder oss av en kvalitativ 
studie.  
 
Val av metod 
Studien har arbetats fram utifrån en deduktiv metod, d.v.s. att den empiriska data är insamlad 
efter den teori som finns inom området. Genom olika centrala begrepp avgränsar den 
deduktiva ansatsen insamlad data som samlas in (Yin, 2013; Svenning 2003). Vi använder 
den deduktiva metoden genom att vi delar in den empiriska delen efter olika 
begreppsområden från teorin. En mindre del av den teori som finns i uppsatsen har 
kompletterats under processens gång för att läsaren lättare ska få förståelse för delar som tas 
upp i empiri och analys.   
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3.2 Litteraturstudie 
 
Den teoretiska referensramen bygger på insamlad data från vetenskapliga artiklar, böcker och 
internetsidor. Både gamla och nya teorier finns med eftersom vi vill få med traditionella 
teorier som fortfarande är applicerbara, samtidigt som lagstiftningar och statistik försöks vara 
så uppdaterad som möjligt. För referering och uppsatsens upplägg har vi använt oss av Smått 
och gott av Pia Mattsson och Anders Örtenblad (2008) samt Rapporter och uppsatser av Jarl 
Backman (2008). För att få en förståelse för uppsatsens bakgrund och fundamentala delar har 
grundläggande teori insamlats för att underlätta för läsarna. 

3.3 Empirisk studie 

3.3.1 Datainsamlingsmetod 
Enligt Yin (2013) kan datainsamling ske genom fyra olika tillvägagångssätt som är intervjuer, 
observationer, insamling och granskning samt känslointryck. Den empiriska datainsamlingen 
som vi har valt är djupintervjuer med valda respondenter.  Sekundärdata har samlats in för att 
beskriva bolagens bakgrund. Majoriteten av intervjuerna har gjorts personligen för att minska 
feltolkningar av svaren, intervjuerna har pågått i cirka 30 till 45 minuter. Platsen för de 
personliga intervjuerna har varit respondentens arbetsplats. I vissa fall har telefon- och 
mailintervjuer genomförts då respondenterna inte haft möjlighet att träffa oss personligen. 
Alla intervjuer har spelats in och transkriberats för att ingen viktig information ska tappas bort 
(Jacobsen, 2002). Intervjuerna har skett med båda författarna närvarande för att få en säkrare 
kontroll över att alla frågor besvarats och följdfrågor lättare kunnat ställas. 
 
Enligt Yin (2013) kan det ofta vara en fördel att använda sig av dokument som stöd för 
intervjuer. Det kan vara att kontrollera siffror eller stavning på namn senare, istället för att 
göra uppehåll i intervjun för att ställa sådana frågor. Sekundärdata kan även hjälpa till att 
komplettera deltagares bakgrund om intervjuaren vet att det finns tillgängligt (Yin, 2013). De 
empiriska sekundärdata som finns med i bolagens bakgrund har samlats in från respektive 
bolags årsredovisning från 2015 eller hemsida.  

3.3.2 Urval  
Yin (2013) beskriver att ett medvetet urval kan göras för att få en datainsamling som är mest 
relevant för studien. Urvalet bör ha en bred fördelning och helst ha källor som säger emot 
varandra för att omfatta alla möjliga synpunkter. Om intervjuer görs med personer med 
samma åsikter finns det risk att studien blir snedvriden (Yin, 2013). 
 
Yin (2013) förklarar att det finns strukturerade och kvalitativa studier. Strukturerade 
intervjuer är väl planerade och ett framtaget frågeformulär används. Som intervjuare vid 
strukturerade intervjuer håller denna ett likformigt uppförande mot alla respondenter för att få 
så enhetliga intervjuer som möjligt. Strukturerade intervjuer sker oftast genom enkät- eller 
opinionsundersökningar där urvalet spelar en stor roll. Slutna frågor används ofta för att 
begränsa svaren och gynnar vissa frågor. En kvalitativ intervju har en annan struktur och 
skiljer sig åt från den strukturerade. Frågeformuläret är inte lika begränsat vid en kvalitativ 
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intervju vilket gör att svaren kan variera. Genom intervjun skapas även en social relation som 
gör att intervjun påminner mer om ett samtal. En kvalitativ intervju urskiljs också genom att 
frågorna som ställs är öppna och ger respondenten mer utrymme att prata kring ämnet med 
egna ord (Yin, 2013). I vår studie använder vi oss av en blandning mellan strukturerad och 
kvalitativ intervju. Även intervjuerna utgår från ett frågeformulär är frågorna öppna och det 
tillkommer följdfrågor som varierar beroende på respondenten svar.  
 
Val av organisation 
Den typ av organisation som vi vänt oss till är allmännyttiga bostadsbolag, vilket beror på att 
vi vill studera hur projektledaren arbetar i företag där krav från olika sektorer ställs. Även om 
det finns många likheter med privata företag är detta en stor avgränsning i studien som gör att 
de privata bolagen utesluts. För att lättare jämföra bolagen har vi valt fyra allmännyttiga 
bostadsbolag i södra Sverige som skiljer sig i storlek. Bolagen och kommunerna är olika stora 
men som gemensam faktor har de alla en befolkningstillväxt och en bostadsbrist 
(www.scb.se; www.boverket.se). Vi har även genomfört en intervju med SABO för att få 
insikt om hur deras syn är på medlemmarna och hur de arbetar för att hjälpa bolagen med att 
samordna alla krav.  
 
Val av intervjupersoner 
För att få en trovärdig bild av primärdata har vi valt att intervjua minst två personer på varje 
bolag. För att få respondenter som innehar relevant kunskap inom vårt forskningsområde 
valde vi att intervjua både projektledare och en person med en övergripande roll. Av de fyra 
bostadsbolag som vi intervjuat har vi i tre av fallen intervjuat VD och i ett fall 
distriktområdeschef då VD inte funnits tillgänglig för intervju. Urvalet gjordes för att få en 
person utöver projektledare som har en helhetssyn i organisationens arbete. Det har varit 
viktigt för oss att respondenterna innehar tillräckligt med information inom det område vi 
studerar för att öka tillförlitligheten. Val av respondenter har gjorts genom ett strategiskt 
urval, det har bidragit till att svarspersonernas erfarenhet, ålder och kön skiljer sig åt 
(Jacobsen, 2002). De respondenter som svarat för SABOs räkning 
är fastighetsutvecklingschefen samt en ansvarig för nyproduktion. 
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Benämning Bolag Titel Intervjuform Datum 

A1 Alfa Projektledare Personlig	intervju 16-03-29 

A2 Alfa Projektledare Personlig	intervju 16-04-19 

A3 Alfa Distriktområdeschef Personlig	intervju 16-04-27 

B1 Beta Projektledare Personlig	intervju 16-04-04 

B2 Beta VD Personlig	intervju 16-04-04 

G1 Gamma Projektledare Personlig	intervju 16-04-14 

G2 Gamma VD Personlig	intervju 16-04-14 

D1 Delta VD Telefonintervju 16-04-12 

D2 Delta Projektledare	&	lantmätare Mailintervju 16-04-20 

 SABO Ansvarig	för	nyproduktion Mailintervju 16-05-04 

 SABO Fastighetsutvecklingschef Mailintervju 16-05-04 

 
Figur 5. Intervjuguide 

Intervjufrågor 
Val av intervjufrågor har arbetats fram utifrån den befintliga teoretiska referensramen. Ett 
operationaliseringsschema har gjorts för att direkt koppla intervjufrågor till den teoretiska 
referensramen och för att underlätta arbetet med att analysera teori och empiri i senare kapitel. 
Intervjufrågorna har innan intervjuerna testats på utomstående personer för att säkerställa att 
de tolkas och är formulerade på det sätt som är menat. För att få omfattande svar är frågorna 
öppet ställda. Frågeformulären skiljer sig åt mellan projektledare, VD/distriktområdeschef 
och SABO för att få relevanta svar som är kopplade till deras arbetsuppgifter. Därför finns tre 
operationaliseringsscheman som bilagor där frågorna är direkt kopplade till den teoretiska 
referensramen.  

3.4 Validitet och reliabilitet 
 
Kopplingen mellan teori och empiri kallas för validitet, giltighet, och görs för att se till att 
studien undersöker det den ska göra. Utan en giltighet är studien betydelselös då den inte 
bidrar med någon gångbar forskning. Giltighet är väsentlig vid alla typer av studier, men 
reliabiliteten kan skilja sig åt beroende på undersökning. För att en studie ska vara giltig krävs 
det dessutom att slutsatserna stämmer överens med hur det ser ut i verkligheten (Yin, 2013). 
Undersökningens upplägg för intervjuerna kan även påverka resultatet (Jacobsen, 2002). Vi 
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har därför förberett intervjuerna och läst på om ämnet väl för att skapa goda förutsättningar 
för respondenterna att ge så tydliga svar som möjligt. Därför anser vi att validiteten ur den 
synvinkeln är god och att svaren vi fått förklarar det vi velat undersöka (Jacobsen, 2002; 
www.ne.se). Det bör dock alltid finnas en viss försiktighet till att allt är sanningsenligt 
(Jacobsen, 2002). 
 
Det är viktigt, att i uppsatsen minimera risken kring validitet och reliabilitet även vid en 
kvalitativ metod. Att bedöma arbetets validitet och reliabilitet innebär ett kritiskt 
förhållningssätt till data som samlats in. Validiteten för att något är riktigt och sanningsenligt 
ökar om fler personer är överens (Jacobsen, 2002). Av det personer vi intervjuat är det flera 
av dem som givit oss linkande eller samma svar, vilket ökar den giltighet i vårt arbete. Hur 
företagens förutsättningar ser ut beroende på geografiskt läge tror vi kan skilja sig åt. De 
fastighetsbolag vi har valt att studera finns i södra Sverige och därmed finns en risk att 
empirin, analys och slutsats inte är fullt representativ och implementerbar för allmännyttan i 
hela landet.  
 
Faktorer som gör att reliabiliteten kan variera är exempelvis att intervjufrågor misstolkas och 
ger fel svar (Svenning, 2003). Tillförlitligheten är beroende av vilken koppling och närhet 
uppgiftslämnaren har till de frågor som besvaras. Av tradition anses en förstahandskälla vara 
mer tillförlitlig (Jacobsen, 2002). I vår studie har flera av intervjupersonerna berättat utifrån 
egna erfarenheter. Vissa har mer erfarenhet än andra och därav kan tillförlitligheten, mellan 
respondenterna möjligtvis skilja sig åt. Däremot anser vi inte att det funnits någon anledning 
för respondenterna att undanhålla information eller förvränga sanningen. Bolagen de arbetar 
för har en skyldighet att redovisa sitt arbete då det ägs av kommunerna och verksamhetens 
arbete är offentligt.  

3.5 Forskningsetik 
 
Anonymitet 
Respondenterna och de allmännyttiga bostadsbolagen är anonyma i uppsatsen. SABO som är 
den enda rikstäckande organisationen för allmännyttiga bostadsbolag. Bolagens benämning är 
fiktiva och byts ut mot Alfa, Beta, Gamma och Delta samtidigt som respondenterna benämns 
med pseudonym A1, A2, B1 o.s.v. (Yin, 2013).  
 
Känslighet 
Vi anser att allmännyttiga bolag är transparanta i sitt arbetssätt och kan därför ge en sannenlig 
förklaring av hur de jobbar. Det ämne vi berör kan däremot vara känsligt att prata om då det 
kan uppmärksamma eventuella problem som finns i organisationsstrukturen. Det var därför 
viktigt för oss att utforma intervjuerna på ett sådant sätt att det inte upplevdes obekvämt, 
samtidigt som all nödvändig information kom med. 
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3.6 Analysmetod 
 
Analysmetoden utgår från den analysmodell som tagits fram. Det finns alltså fyra 
huvudområden som återfinns i teoretisk referensram, empiri och analys. I empirin tas varje 
bolag upp för sig där svar kring huvudområden tas upp. I analysen ställs varje huvudområde 
som egen rubrik där varje bolags svar ställs mot teorin. Analysen ska sedan finnas till hjälp 
för att svara på frågeställningen.  
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4. Empiri 
 

I den empiriska delen presenteras varje bolag för sig där respondenter och huvudområde är 
uppdelade.  

 
 

4.1 Bostadsbolag Alfa 

4.1.1 Bakgrund 
Alfa är ett allmännyttigt bostadsbolag som är beläget i södra Sverige, har omkring 10.000 
bostadslägenheter och ca 100 anställda (Årsredovisning 2015, Alfa).  
 
Respondent A1 
A1 arbetar som projektledare och har varit anställd på bolaget Alfa i tre och ett halvt år, men 
har varit aktiv inom byggbranschen sedan sin examen i slutet på 1970-talet. Till en början 
arbetade A1 med projektering, men har arbetat med projektledning sedan 1990. Bolaget Alfa 
har sammanlagt sju projektledare där A1 är en av de tre som jobbar med stora projekt som 
nyproduktion eller större ombyggnationer.  
 
Respondent A2 
A2 har jobbat på Alfa sedan 2012 men har arbetat inom branschen sedan 2006. Innan A2 
började arbeta på Alfa var hon verksam i ett privatägt byggbolag. A2 är tillsammans med A1 
en av de tre projektledarna på Alfa som arbetar med nybyggnation och större 
ombyggnationer. 
 
Respondent A3 
A3 har arbetat på Alfa sedan september 2013. Till att börja med, efter sin examen arbetade A3 
för en privat aktör inom bostadssektorn som teknisk ekonomisk förvaltare. Idag arbetar A3 
som distriktschef samt är systemägare för Alfas fastighetssystem. 
 

4.1.2 Lagstiftning och myndighetskrav 
Respondent A1 
Enligt A1 har Alfa inte märkt några större skillnader på bolagets arbetssätt sedan kravet på 
affärsmässighet infördes 2011.  
 

“För Alfas del är det ingen stor skillnad för de har haft en god ekonomi, det krävs att man 
har en vinst för att orka ta nya projekt och för att kunna underhålla det befintliga beståndet”. 

(A1, 2016-03-29). 
 
Vidare förklarar A1 att vinstkravet därför egentligen inte är någon stor fråga för Alfa. 
Vinstkravet har inte heller inneburit någon förändring för Alfa, inte heller i deras arbetssätt 
eller strategi. A1 påpekar att alla projekt som Alfa tar sig an ska gå runt ekonomiskt och de tar 
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ut den hyra som behövs för att investeringen ska gå ihop. I mindre orter är det svårare för Alfa 
att ta ut höga hyror då betalningsviljan är lägre, det gör det svårare att få ihop de projekten. 
Enligt A1 finns det ändå lösningar som kan hålla nere kostnaderna på mindre orter, 
exempelvis lägga parkeringar på markplan då marken är billigare i mindre tätorter än i 
kommunens stadskärna. A1 anser att det inte är rätt att hyresgästerna som bor i staden ska 
betala hyran för de som bor i mindre orter och därför får arbetssättet anpassas.  
 
Det krav som A1 tycker försvårar hans arbete är tillgången på planlagd mark, vilket det finns 
en stor brist av i stora delar av Sverige. Det är även en lång process att få igenom beslut kring 
marken då allmänheten har möjlighet att överklaga besluten. A1 säger även att just Alfa har 
haft lite tur då kommunen har haft en del tillgänglig mark som de bygger på just nu. 
Tillgänglighetskrav ser A1 inte som något större problem, även om det är något som 
projektledaren måste tänka på. A1 menar att det numera är standard att det ska finnas god 
tillgänglighet och är regleringar som finns till av en anledning. Krav kring buller går ofta att 
lösa med hjälp av planlösning och utformning av lägenhet, men det kan vara svårare när 
mindre lägenheter ska byggas då de inte går att variera lika mycket. A1:s har samma syn på 
personalliggare, att det är ett krav som numera är standard och som projektledaren får anpassa 
sig efter. I Alfas fall har de lagt över ansvaret på entreprenören som befinner sig på 
byggarbetsplatsen. A1 påpekar att det är mycket administrativt arbete som ingår i 
projektledningen men det är inget som projektledarna kan undgå och de får gilla läget som det 
är.  
 
Respondent A2 
Med anledning av att A2 endast arbetat på bolaget efter det att lagen om allmännyttiga 
bostadsaktiebolag trädde i kraft kan hon inte svara på om någon större förändring har skett i 
bolaget. Men är inte något hon har upplevt kollegorna sett som en svårighet och hennes 
uppfattning är att Alfa är ett bolag med ett stort vinsttänkande.  
 
A2 förklarar att hon egentligen inte ser någon lag som ett hinder för hennes arbete, utan de 
finns där för att kvalitetssäkra det arbete som utförs. Att det hela tiden dyker upp nya lagar 
som branschen får anpassa sig efter ser hon som något nödvändigt. A2 nämner att det hade 
gått att bygga billigare och snabbare om inte lagarna funnits till, men att det är positivt att det 
ändå ställs krav. Respondent A2 tycker att kommunen kan se över vissa av de begränsningar 
som finns på byggnationer.   
 
“Personligen kan jag tycka att kommunen borde låta släppa upp oss i antal våningar. För har 

man ändå en tomt att bygga på och lagt på någon våning får man mycket gratis egentligen. 
Det blir billigare att bygga på höjden än att bygga på bredden så det går ju ihop sig bättre 

ekonomiskt sett och man kan få lite mervärde och utsikt samt större projekt.” 
(A2, 2016-04-19). 

 
Respondent A3 
A3 arbetade inte heller på Alfa 2011 då lagen om affärsmässiga principer infördes, därför är 
det svårt för honom att säga om införandet av den nya lagen inneburit en förändring för 
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bolaget. För A3 som tidigare arbetat inom den privata sektorn har affärsmässigheten alltid 
varit en central och viktig del och är det även i A3:s arbete på Alfa idag. Det affärsmässiga 
tankesättet finns i hela bolaget men A3 förklarar att även det sociala ansvarstagandet är en 
viktig del i deras verksamhet. A3 klargör att sociala investeringar kräver ett mer långsiktigt 
perspektiv som är svårt att mäta i kronor. Han anser däremot att alla investeringar betalar sig i 
längden och därmed finns det även en affärsmässighet i att arbeta med sociala frågor. 

4.1.3 Samhällsutveckling 
Respondent A1 
För att bygga ikapp det behov av bostäder som finns idag menar A1 att det krävs att det finns 
tillräckligt med entreprenörer och konsulter som kan leverera det som behövs. Det kan vara 
ett bekymmer idag när det byggs mycket och efterfrågan på entreprenörer är stor. A1 förklarar 
att allmännyttan inte byggde något under en period eftersom det inte fanns någon efterfrågan 
på hyresrätter, vilket gjorde det dyrt att bygga. När bostadsrätter ska byggas finns det en 
garanti i form av insats från köpare, vilket gör det lättare att få investeringen att gå ihop 
ekonomiskt. A1 säger att det var först för fem år sedan som allmännyttan började öka 
byggnationstakten, vilket också är bakgrunden till att Alfa ökat sitt nybyggnadskrav från 100 
till 200 bostäder per år. A1 påpekar att bostadsbyggandet är en politisk diskussion eftersom 
Alfa ägs av kommunen och det är Alfas uppdrag att följa deras krav. Kommunen har nu sett 
en brist på lägenheter och ger direktiv via sitt ägande och styrelse som sprids ut i bolaget. Just 
nu sker Alfas nybyggnation främst i centrala staden men de ska även bygga i mindre orter.  
 
A1 förklarar att kring bostadsbyggandet är det projektledningen som kan påverka var och hur 
Alfa ska bygga, även val av entreprenadform och storlek på lägenheter. Den politiska delen 
bestämmer över hur många lägenheter som behövs och inom vilken tätbygd. Storleken på 
lägenheter regleras av det befintliga beståndet i olika stadsdelar. Ekonomin är också en faktor 
i beslutet då olika lägenhetstyper kostar olika mycket att bygga. A1 förklarar att Alfa inte kan 
ha en fri hyressättning utan regleras av avtal med hyresgästförening. Med den hyresnivå Alfa 
har haft har de ändå kunnat gå runt och bygga nytt, vilket också kan variera beroende på vad 
marken kostar på olika orter.  
 
A1 har varit inblandad i ett Kombohusprojekt som Alfa har byggt. A1 beskriver projektet som 
lyckat och Alfa klarade av att sänka kostnaden genom det. Eftersom ritningar och 
upphandling var klar sedan innan var det mycket arbete som Alfa själva slapp göra. A1 
förklarar vidare att syftet med Kombohus inte är att all nybyggnation ska byggas efter den 
principen, men det är ett sätt att pressa priset även i andra projekt. Det gör att A1 tycker att 
Kombohusen är ett bra koncept som fungerat i Alfas fall.  
 

Respondent A2 
A2 förklarar att Alfa ska bygga många nya lägenheter, men problemet är inte själva 
byggnationen i sig utan att allt runtomkring. 
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“Vi ska bygga 1.000 lägenheter på en femårsperiod. Problematiken där är snarare att hitta 
byggbar mark och att detaljplaneprocessen tar väldigt lång tid. Det är lång startsträcka 

innan man väl kommer till byggnation, vilket är ett bekymmer. “ (A2, 2016-04-19). 
 
A2 har inte själv varit med i projektering kring Kombohus, men hon har sett fördelar med 
konceptet, “de fyller väl sin funktion alldeles ypperligt om man inte ska göra massa ändringar 
skulle jag vilja säga” (A2, 16-04-19). A2 förklarar vidare att Kombohus kan liknas vid en 
katalogprodukt som fungerar bra om man vill ha just den produkt som finns. Vill man 
däremot gå in och ändra detaljer är det billigare att rita huset själv. Om det sker ändringar och 
priset höjs försvinner det huvudsakliga syftet med Kombohus, som ska vara en prisvärd 
produkt. A2 har inte upplevt några problem med att få bygglov för Kombohusen. Där Alfa har 
placerat sina Kombohus har det fungerat väldigt bra, däremot påpekar A2 att en hel stadsdel 
med Kombohus inte skulle vara attraktiv. Ett fåtal Kombohus ser A2 som en bra lösning och 
ett sätt att spara tid och pengar.  
 
Respondent A3 
A3 anser det vara positivt att Alfa ska bygga mycket nytt, vilket är ett direktiv från ägaren. 
Alfa ska enligt A3 ha 50 procent av hyresrätterna i kommunen. Idag ligger bolaget något 
under målet och behöver därför öka sitt bestånd som kan göras både genom nyproduktion och 
förvärv av befintliga fastigheter. I det ombyggnadsprojekt som A3 är involverad i har de valt 
att producera nya vindslägenheter, vilket är något som Alfa även gjort vid tidigare tillfällen. 
A3 förklarar att Alfa även tittar på möjligheten till att göra om lokaler till bostäder. 
Möjligheten till nya bostäder skapas därmed även genom andra tillvägagångssätt än större 
nyproduktioner. 

4.1.4 Hållbarhet  
Respondent A1 
Respondent A1 ser på hållbarhet som en viktig del som inte går att undgå. A1 förklarar att 
Alfa alltid haft egna miljömål som implementerats i projektet, exempelvis genom att planera 
för cyklar och tillgång till kollektivtrafik. Respondent talar vidare om sina tankar om att 
arbeta på ett hållbart sätt. 
 
“Man kan tycka vad man vill men det är nödvändigt. Det är långsiktiga grejer som vi sysslar 
med, huset står där kanske i hundra år och det är mycket av strukturen som låses upp direkt 

när man bygger som är svårt att ändra om man hamnar fel redan där”  
(A1, 2016-03-29). 

 
Alfa har även tagit fram ett miljöprogram för att underlätta processen. I programmet tas 
miljöaspekten kring hållbarhet upp inom olika områden. Bland annat tas energimål fram för 
varje enskilt projekt, målen varierar beroende på vilket syfte projektet har. Bland annat har 
Alfa byggt ett plusenergihus där elförbrukningen låg i fokus och huset har nu lyckats generera 
mer energi än vad som går åt. Utöver miljöprogrammet har Alfa inga certifieringar då de 
anser att det krävs mer tid och pengar än det är värt. Bolaget Alfa använder däremot endast de 
material som finns med i SundaHus register. Det ser respondent A1 som en trygghet för att 
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inte bygga in miljöfarliga material i husen. Eftersom utbudet på byggmaterial är så stort är det 
svårt för projektledarna att själva ha kontroll över vilka material som håller de miljökrav som 
finns.  
 
Respondent A2 
A2 förklarar likt A1 att Alfa har ett miljöprogram som ska följas vid byggprojekt. När det 
kommer till materialval ska de även följa de produkter som databasen SundaHus har 
kategoriserat som A- eller B-produkter för att hålla en bra standard. Det är för att Alfa vill 
garantera ett bra bygge både mot miljö men även mot människorna som ska bo i huset. A2 
berättar också att Alfa arbetar med förnybara energikällor som solcellspaneler för att prova 
nya sätt att minska påverkan på miljön.  

Respondent A3 
A3 talar om att Alfa har energimål, vilka energiavdelningen arbetar med. A3 berättar att de 
arbetar med att förbättra hållbarheten både genom mindre och större åtgärder. Bland annat har 
de monterat solceller, förbättrat ventilationssystem, bytt ut fönster, förbättrat 
avfallshanteringen och bytt belysning. För nyproduktion ställer Alfa högre krav på sin 
produktion än vad lagen kräver. A3 förklarar att vid ombyggnation räknar de på vilka krav 
som är möjliga utifrån de förutsättningar som finns och om projektet är affärsmässigt. 
Hyresgästernas åsikter kan även påverka om ett projekt genomförs eller inte. På Alfa finns en 
hel avdelning som jobbar med boendeinflytande. A3 förklarar att det finns ett stöd från 
styrelsen att arbeta med social hållbarhet. Det avsätts medel och resurser för att kunna arbeta 
med boendeinflytande och andra sociala åtaganden.  
 
“Vi har ett stort socialt ansvarstagande. Alla de här sociala investeringarna vi gör, tror jag 

definitivt betalar sig på lång sikt, utan tvekan. Men det är ingenting vi kan sitta och räkna på, 
som om vi skulle byta ut armaturer. Jag skulle nog ändå vilja säga att även i sådana här 

sociala projekt finns det ändå ett affärsmässigt tänk. Vi får nöjda hyresgäster och hyresgäster 
som blir mer benägna att ta hand om fastigheten och på så vis, på sikt så kommer vi tjäna på 

det.” (A3, 2016-04-27). 
 

4.1.5 Projektledning 
Respondent A1 
A1 beskriver att han har en stor frihet inom projektledningen, men det ska vara inom de ramar 
och mål som styrelsen har satt upp. Det är kommun och styrelse som sätter budget och 
ekonomisk ram för projekten. En styrgrupp inom Alfa bildas med parter som VD och chefer 
för olika områdesdelar i bolaget. Som projektledare är A1 med redan från framtagandet av 
idén tillsammans med styrgruppen. Det är sedan A1:s uppgift att anlita tredje part som 
arkitekt och experter inom olika områden kring projektet.  
 
“Som projektledare kan man inte heller alla fackområden utan då knyter vi in en organisation 
där vi tar in en arkitekt, elektriker, en tekniker, alltså en specialist i alla fack och så driver vi 
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då detta under projekteringsskedet. Genom projekteringsmöten formar man projektet 
tillsammans med experterna så får man fram en handling.” (A1, 2016-03-29) 

 
När upphandlingen sker är det ofta priset som styr men projektledaren kan ställa andra krav 
som påverkar val av entreprenör. Under projektets gång sker kontinuerlig uppdatering från 
projektledare till styrgrupp för att kontrollera att projektet ligger rätt till. A1 talar om att hans 
frihet innebär att han är den som tar fram förslag till utformningen, även om det kräver 
styrgruppens godkännande.  
 
Den största utmaningen kring projektets samordning är enligt A1 att få med alla de externa 
och interna frågorna till en helhet. Det krävs att de krav som ställs på projektet vävs samman 
på ett bra sätt för att projektet ska uppnå det önskade resultatet. Det innebär även enligt A1 att 
erfarenheter från tidigare projekt kan vara till hjälp för att hela tiden förbättra nya arbeten.  
 
A1 menar att ägardirektivet inte gör någon skillnad för projektledningen på kort sikt, men 
påverkar i ett långsiktigt perspektiv. Bland annat visar det sig i hur mycket bostäder som ska 
byggas och i vilken takt, även budget och ekonomi påverkas av ägardirektivet långsiktigt. 
Anledningen till det är att byggprocesser är långsiktiga och därför är det svårt för ägare att 
lägga sig i kortsiktig detaljstyrning. A1 tycker att balansen i Alfa fungerar bra, då ägare 
kommer med långsiktiga mål samtidigt som ledning och tjänstemän styr på en mer detaljerad 
nivå. Respondent A1 förklarar att eftersom byggprocessen är såpass lång och kan ta upp till 
tio år skulle det inte vara möjligt att ägare kommer in och gör kortsiktiga förändringar i 
bolagets arbete.  
 
Respondent A2 
A2:s uppfattning av hennes möjlighet att påverka projektet liknar A1:s.  
 

“Jag har stor frihet men också ett stort ansvar att återrapportera efter vissa ställda ramar 
som kan skilja från projekt till projekt.” 

(A2, 16-04-19). 
 
Respondent A2 förklarar vidare att hon har stor möjlighet att lägga upp projektet men det 
krävs att det godkänns av styrgruppen som består av fastighets- utvecklingschef, ekonomichef 
och det förvaltande distriktschef. Det A2 tycker är en utmaning kring projekt är att få ihop 
ekonomin. Med de krav som finns idag antyder A2 att det är svårt att bygga på ett sätt som 
både är bra och billigt.  
 
Även om A2 själv inte har direkt kontroll på de krav som ägardirektivet ställer beskriver hon 
att det påverkar henne genom att chefen implementerar det i organisationen. Specifika 
ägardirektiv, som antalet lägenheter som ska byggas, måste A2 direkt anpassa sig till.  
 
Respondent A3 
Projektledning ingår inte i A3:s arbetsroll men han har ändå en viss insyn i projektledarens 
arbete. Ska en renovering göras eller nyproduktion uppföras tas ett förslag fram tillsammans 
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med fastighetsutvecklingsavdelningen. Om och när projektet väl ska genomföras är A3 till 
viss del med i planeringsarbetet men det är projektledaren som har huvudansvaret och tar 
fram de handlingar som krävs, samt håller i kontakterna med entreprenörerna. A3 förklarar 
vidare att inom bolaget samarbetar alla avdelningar med varandra.  
 
I ägardirektivet framgår tydligt att Alfa varje år ska göra en avkastning på fyra procent på det 
totala kapitalet säger A3. Det här får man ha i åtanke då budgetarna för de olika 
avdelningarna tas fram, däremot kan allt hända och att det inte säkert att det går att följa den 
budget som tagits fram. Vid beslut över tio miljoner tillsätter Alfa en styrgrupp för att 
besluten ska bli så korrekt som möjligt. 

4.2 Bostadsbolaget Beta 

4.2.1 Bakgrund 
Bolaget Beta finns i södra Sverige, har 200 anställda och äger 12.000 bostadslägenheter 
(www.beta.se).  
 
Respondent B1 
B1 har varit anställd på Beta i elva år och arbetar idag som projektledare men har tidigare haft 
rollen som projektchef. B1 har en lång bakgrund i den privata sektorn, där han haft flera olika 
roller inom projektprocessen.  
 
Respondent B2  
B2 har arbetat som VD på Beta i åtta år, men har varit verksam inom allmännyttan sedan 
mitten av 1990-talet. Innan B2 blev VD arbetade han som chef på flera avdelningar inom 
bolaget. 

4.2.2 Lagstiftning och myndighetskrav 
Respondent B1 
B1 har inte märkt någon större skillnad i arbetssättet sedan införandet av den nya lagen som 
kräver att allmännyttan arbetar efter affärsmässiga principer. Han berättar att strävan efter att 
varje projekt ska bära sig självt har funnits ända sedan han började arbeta på Beta för elva år 
sedan. Vid införandet av den nya lagen fördes dock mycket diskussioner. B1 berättar att 
eftersom Beta har ett stort bostadsbestånd har det kanske inte alltid varit så viktigt att alla 
projekt börjat ge avkastning direkt, utan först efter ett par år. Beta arbetar trots allt 
affärsmässig och kommunen ska inte behöva bistå med pengar. Avkastningskravet är dock 
inte lika högt satt som för privata aktörer.  
 
Tanken är enligt B1 att alla projekt ska klara de ekonomiska kraven, vilket innebär att om 
beståndet ska ha en lägre hyra måste Beta göra avkall på något annat. Ofta hänger det ihop 
med att ju högre hyra bolaget kan ta ut, desto häftigare hus och finare inredning kan de bygga. 
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“Det är jättesvårt att bygga det billiga. Det är sällan en ny bil är billigare än en gammal bil 
och här i byggbranschen förväntar man sig alltid att man ska kunna bygga jättebilligt 

samtidigt som kraven från Boverket och liknade, om du ska få bygglov och alltihop är samma 
oavsett om du bygger i ett exklusivt eller mindre exklusivt område.” (B1 2016-04-04). 

 
I slutändan är det bara ytskiktet som är skillnaden och totalt sett är dessa förhållandevis små 
summor i förhållande till den totala produktionskostnaden. Därmed konstaterar B1 att det är 
svårast att bygga bostäder billigt till en låg hyra. B1 förklarar att det pratas mycket om att det 
behöver byggas små billiga lägenheter. Det krävs ett kök, badrum och en trappa oavsett 
lägenhetens storlek, de kvadratmeter som tas bort är förhållandevis billig yta. 
 
Att förena de olika kraven, att Beta ska vara vinstdrivande men även allmännyttigt är enligt 
B1 svårt. Beta verkar på en marknad med god tillväxt, det råder bostadsbrist och det inte är 
speciellt svårt att få lägenheterna uthyrda. Den högkonjunktur som råder inom byggbranschen 
medför däremot att priset på allting blir väldigt högt. B1 förklarar att om de för några år sedan 
i princip precis bara fick ihop kalkylerna, räcker det med en kostnadsökning på endast fem till 
tio procent för att kalkylerna inte ska gå ihop längre. Enda lösningen till problemet är enligt 
B1 att höja hyrorna, eftersom hyrorna är det enda inkomsten bolaget har. Det finns en 
maxgräns för hur mycket invånarna är villiga och har möjlighet till att betala, även om 
hyresnivå som vi svenskar accepterar har ökat kraftigt senaste åren. B1 tror att de kommer att 
få det ganska så tufft att få ihop kalkylerna den kommande tiden eftersom de inte har någon 
egen produktion och är beroende av entreprenörer.     
 
Ett krav som B1 ser som en stor utmaning är tillgänglighetskravet, 100 procent av det som 
byggs ska vara tillgängligt. Det är diskriminering att det endast ska finnas särskilda lägenheter 
för dem som behöver full tillgänglighet, men utifrån ett nationalekonomiskt perspektiv är det 
inte lönsamt anser B1. Han förstår att det är en känslig fråga men när det t.ex. kommer till 
studentlägenheter ser han inte riktigt anledningen till att det inte skulle gå att lätta på reglerna. 
Det skulle enligt B1 sparas in enorma summor och en del av de pengarna skulle istället kunna 
läggas på att göra de anpassade lägenheterna ännu bättre.  
 
Kravet på personalliggare lägger Beta på entreprenören och en stor del av deras entreprenörer 
har arbetat med detta sedan tidigare. Tanken på att komma åt och få bort svartarbetet är enligt 
B1 bra, men medför en kostnadsökning för projekten. B1 förklarar att den extra kostnad det 
blir för entreprenören hamnar på Beta som beställare och i sin tur på hyresgästen. 
 
Respondent B2 
Även om Beta alltid har haft ett affärstänk förklarar B2 att det har blivit mer fokus på den 
affärsmässiga delen sedan lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag trädde i 
kraft. B2 berättar att det har diskuterats mycket om det affärsmässiga inom bolaget och hur de 
ska lägga upp en strategi kring det. Bolagets krav och kalkyler har också setts över för att 
matcha organisationens nya mål bättre. Han förklarar också att affärsnytta och samhällsnytta 
kan gå hand i hand. 
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“När lagen kom skärpte vi till kraven ytterligare i våra kalkyler, men nu när vi har haft fem år 
på oss att förstå vad det innebär så ser vi att vi var nog lite för hårda ändå. Jag skulle vilja 

utvidga det igen och i vissa fall släppa på kalkylkraven som vi har haft.”  
(B2, 2016-04-04). 

 
Trots att målet är att alla nyproduktionsprojekt ska gå runt förklarar B2 att han skulle kunna ta 
risken att starta ett projekt som inte skulle ge direkt avkastning, om det fanns tydliga skäl för 
det. För att starta ett sådant projekt krävs det att bolaget kan se en långsiktig lönsamhet med 
investeringen. B2 talar om att när Beta åtar sig ombyggnadsprojekt ser resonemanget lite 
annorlunda ut eftersom reparationer inte bidrar till samma avkastning som nybyggnation. B2 
förklarar vidare att det nya redovisningssystemet K3 har bidragit till att Betas 
anläggningstillgångar delas upp på ett annat sätt i redovisningen. Den stora förändringen är att 
husets olika komponenter delas upp och livslängden räknas separat. Det gör även att om en 
komponent i huset renoveras tidigare än planerat hamnar den i resultaträkning istället för 
balansräkning. Följden av det här är att vinsten ökar under året, men skulden ökar mer och 
mer i balansräkningen. B2 förklarar att det nya systemet kan bidra till att en renovering ger en 
negativ kalkyl, även om den skulle visa positivt i det gamla systemet. Därför kan en 
investering i form av en renovering ses som icke affärsmässig, men det är något som Beta 
måste genomföra ändå. Sammanfattningsvis förklarar B2 att vid nybyggnation har de höga 
krav på att projektet ska gå med vinst, men vid ombyggnation kan de se annorlunda ut 
eftersom det värderas på ett annat sätt.   

4.2.3 Samhällsutveckling 
Respondent B1 
Enligt B1 ställde deras ägare ovanligt höga krav på dem för några år sedan. Kravet innebar att 
Beta skulle påbörja byggandet av 300 nya lägenheter om året. B1 förklarar att det var tufft 
men att de lyckades. Kravet kom innan marknaden blev så het och det medförde att de 
lyckades handla upp flera bra entreprenader. B1 berättar att de nu avvaktar när alla andra 
bygger för fullt. De vet vad det kan kosta att bygga när konkurrensen inte är lika stor. När 
Beta byggde mycket valde dem att använda sig en del partnering och liknande för att hitta 
symbiosen mellan fastighetsägare och entreprenörer. Nu har Beta som mål att bygga ungefär 
100 till 200 lägenheter per år, vilket enligt B2 är svårt då marknaden är otroligt het. 
Kommunen anser därför att det är godtagbart att Beta avvaktar med bostadsbyggandet då det 
ändå byggs mycket i staden.  
 
Som svar på frågan om bolaget kan påverka den lokala marknadens bostadsbyggande 
förklarar B1 att de har möjlighet att bygga även när marknaden är något svagare. Vinstkravet 
Beta har från sin ägare är oftast något lägre än vad som ställs på de privata och bolaget är 
solitt. Det innebär att de har ett ganska bra värde i förhållande till deras lån. B1 förklarar att 
även om lägenheterna som byggs blir dyra har bolaget möjlighet att ta en större risk än de 
privata bolagen. Det är enligt B1 alltid svårt att spekulera då det tar lång tid för ett projekt att 
slutföras från första tanke till att det är inflyttningsklart. Här är det styrelsen som får fatta 
beslut utefter vad de tror är möjligt. På så sätt tycker B1 att allmännyttan är positiv, de vågar 
lite mer och i det långa loppet är fastigheter nästan alltid en bra affär. B1 talar om att för fem 
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till sex år sedan klarade inte marknaden av att bygga, det byggdes i princip ingenting. 
Politikerna såg lösningen i Beta och i ägardirektiven angavs att de skulle bygga 300 nya 
lägenheter om året. De höll inte målet varje år men totalt sett under mandatperioden lyckades 
de leverera vad de skulle och därefter har nu den privata marknaden fått fart. 
 
För Beta hade det blivit väldigt dyrt att bygga Kombohus. B1 förklarar att tanken med 
Kombohusen har varit att hjälpa de medlemmar som inte själva har så stor byggavdelning. Då 
Beta har en avdelning som består av sju till åtta projektledare och har i övrigt en bra 
organisation kring att ta fram nya projekt finns ingen anledning för Beta att använda sig av 
Kombohus. B1 anser däremot att Kombohusen är ett bra koncept, passar det rätt och vill man 
slippa den offentliga upphandlingen är det väldigt smidigt. Ett problem med Kombohusen 
enligt B1 är däremot att det kan vara svårt att få in dem i detaljplanen. 
 

“Du kan ha en byggbar tomt men du får inte in det huset och det är nästan alltid som så att 
det finns en stadsbyggnadsförvaltning med stadsarkitekter som bara vill att det ska byggas 

med kända arkitekter och jättefina projekt. Kommer man då med ett lite enklare projekt säger 
de; Jo, men det är bra men ni får inte lov att bygga det här. Apropå att det finns krav från 

alla håll och kanter som driver kostnader.” (B1, 2016-04-04). 
 
Respondent B2 
Trots ett ökat bostadsbehov beskriver B2 att Beta minskat byggnationstakten. Anledningen är 
att de nyligen uppnått målet som ägardirektiven angett om 1.000 nya lägenheter under en 
treårsperiod, då marknaden var något svagare. B2 ser fördel att minska produktionen nu då 
konkurrensen är väldigt stor och det finns en brist på entreprenörer och konsulter. Eftersom de 
privata bolagen är stora på marknaden just nu förklarar B2 att Beta kan backa. Som ett 
kommunalägt bolag kunde Beta ta en större risk enligt B2, som i det här fallet var lyckat. B2 
menar också att det är ett bevis på att allmännyttiga bolag kan driva bostadsbyggandet framåt 
och vara en förebild för privata bolag. 
 
Beta har inte byggt några Kombohus även om det har diskuterats inom bolaget och har funnits 
planer för det. Anledningen till det är enligt B2 att det blev dyrare för dem att använda sig av 
SABOs hus när de väl fick de lokala anpassningarna. Beta är ett stort bolag med en egen 
utvecklad byggavdelning, därför har de redan en egen bas av fastigheter. B2 förklarar att ett 
Kombohus med en färdig upphandling kan vara en fördel då konkurrensen bland 
entreprenörer är dålig, men annars låter Beta bolagen tävla om projekten. 

4.2.4 Hållbarhet 
Respondent B1 
B1 anser att hållbarhet är ett svårt begrepp och beror mycket på vad man väljer att lägga in i 
det. B1 berättar att de alltid försöker att arbeta med bra materialval, när de bygger nytt. 
Vanligtvis följer bolaget Bastas rekommendationer men lägger över ansvaret på att det följs 
på entreprenören. Beta försöker även att ställa hårdare krav gällande energiförbrukningen än 
vad Boverket kräver. B1 förklarar att de har testat att bygga miljöklassade byggnader i ett 
antal projekt för att se vad det kan innebära för energiåtgången. Beta ser också till att 
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möjliggöra ett individuellt hållbarhetsarbete för hyresgästerna genom att ha full källsortering. 
Bolaget tar med sig erfarenhet och metoder från tidigare projekt när det är möjligt. B1 talar 
om att de relativt nyligen varit med i ett EU-projekt, där deltagare från olika länder hjälpts åt 
att finna nya lösningar för att minska energiförbrukningen. 
 
Rent strategimässigt har Betas arbete kring hållbarhet varierat från projekt till projekt då 
organisationen växt och de under en kort period byggt väldigt mycket. Huvudsyftet och 
målsättningen har varit att bygga lägenheter och göra det på bästa möjliga vis. Strukturen för 
hur arbete ska ske har därför inte alltid legat i fokus, det viktigaste har enligt B1 varit att de 
som flyttar in ska ha det bra och byggnaden ska ha en låg energiförbrukning. För att lösa det 
har olika modeller med t.ex. solfångare och värmefångare använts. 
 
Respondent B2 
B2 förklarar att Betas fokus kring hållbarhet varierar beroende på det specifika projektet. I 
vissa fall kan energiåtgången i huset ha högsta prioritet och Beta försöker få ner den så lågt 
som möjligt. Vid generella byggnader berättar B2 att Beta har ett energikrav som är 20 
procent högre än det som BBR ställer. Beta försöker även att arbeta med bra materialval för 
ett miljömässigt hållbarhetstänk.   

4.2.5 Projektledning 
Respondent B1 
B1 förklarar att vid nyproduktion har projektet oftast tilldelats en byggrätt. Tillsammans med 
marknadsavdelningen arbetar projektledningen för att komma fram till vad som är bäst lämpat 
att bygga. Därefter kontrolleras om det är möjligt att bygga det förslag som tagits fram och 
om det är så presenteras förslaget inför ledningsgruppen. Får idén godkänt av 
ledningsgruppen kan projektet påbörjas. Projektet handlas upp på marknaden, eftersom Beta 
inte har någon egen produktion utan köper in allt. 
 

När projektet är upphandlat så visas det upp för styrelsen att det är ett projekt som bär sig. 
Fastighetskalkyler görs som visar att de tankar som funnits från början och själva kalkylen går 
ihop. Därefter är det upp till styrelsen att fatta beslut om projektet ska gå vidare eller inte. Om 
projektet får godkänt skrivs kontrakt med entreprenören och projekteringen påbörjas. 
Handlingar tas fram och bygglov söks, en uppgift som inte alltid är så enkel. När det är klart 
genomförs projektet tillsammans med de olika avdelningarna, marknadsavdelningen, 
förvaltningen och FUS (teknik och VVS). Så småningom levereras projektet till 
förvaltningen. När B1 lämnat över projektet är han fortfarande involverad, eftersom det finns 
en eftermarknad och B1 som projektledare ska se till att allt fungerar. Efter två år sker 
garantibesiktning och garantin gäller i ytterligare tre år, så totalt fem år efter att projektet står 
på plats är B1 involverad.  
 
B1 har stort mandat ifrån bolaget och möjlighet till att påverka projektledningen. Tillsammans 
med sin projektgrupp ska de uppsatta målen uppfyllas, men hur det sker är det B1 som styr 
över. För B1 är det här en givande arbetsuppgift då han har möjlighet att genom variation i 
arbetsuppgifter påverka slutprodukten. Det som ofta försvårar arbetet enligt B1 är 
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tidsaspekten, det gäller därför att hitta en balans för vad som är rimligt. Från politikens sida 
kan vissa beslut ibland tidigareläggas, exempelvis kan ett starttillstånd hamna i december 
istället för januari då det har en stor betydelse för politiken vilket år det sker. B1 förklarar 
vidare att ledningsgruppen är noga med och jobbar för att ägardirektiven ska genomsyra hela 
bolaget. Ledningsgruppen jobbar tillsammans med styrelsen och ägaren för att det tydligt ska 
framgå vad de förväntar sig av Beta. 
 
En annan stor utmaning som projektledare är enligt B1 att våga släppa taget. Var och en i 
projektgruppen måste ta sitt ansvar. Det är en svår balansgång när han som projektledare ska 
lägga sig i. B1 förklarar att framgången till en bra slutprodukt är ett bra team och att alla tar 
sin del av ansvaret. Vid en vanlig upphandling finns det dessutom alltid en risk för 
överprövning om anbudsgivare tyckt sig blivit felbehandlade. Det kan innebära att utredning 
måste göras och att projektet stannar av i cirka ett halvår. Enligt B1 blir överprövningar allt 
vanligare då entreprenörerna har insett att det inte minskar chanserna för dem att ta hem nästa 
upphandling. Det innebär mycket extra arbete, men att alla ska ha rätt att få tycka till är 
innebörden av lagen om offentlig upphandling. 
 
Respondent B2 
B2:s insyn i projektledningen beskriver han som väldigt liten. Som VD är B2 med i 
framtagningen av förslag och tar beslut om vilket fokus projektet ska ha. När projektet väl 
lämnats över till projektledningen får projektledaren fullt ansvar. Då avrapportering har gjorts 
och anbudet är godkänt sker kontinuerlig uppdatering fram till inflyttning. Om det inte finns 
några varningstecken går B2 som VD inte in i projektet och kontrollerar, projektledare och 
byggchef får därmed stort mandat.  
 
B2 talar om att efter varje val tar bolaget fram en affärsplan som ringar in den vision som de 
styrande politikerna har för bolaget. I affärsplanen beskrivs detaljer kring ägardirektivet, 
exempelvis hur många bostäder som ska byggas och andra fokusområden. Under de fyra år 
som mandatperioden pågår arbetar B2 efter den framtagna affärsplanen för att säkert följa 
ägarnas direktiv. Det är sedan B2:s uppgift att förvandla politiska viljor till en affär och 
leverera det till ägarna.  

4.3 Bostadsbolaget Gamma 

4.3.1 Bakgrund 
Bolaget Gamma har ca 100 anställda och äger och förvaltar ca 2.500 bostäder 
(Årsredovisning 2015, Gamma). 
 
Respondent G1 
G1 har arbetat som projektledare på Gamma sedan juni 2015. Tidigare har G1 arbetat som 
förvaltare och som konsult inom konstruktion, idag är hon projektledare för nyproduktion och 
har helhetsansvaret för projekten som uppförs. 
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Respondent G2 
G2 arbetar som VD på Bolaget Gamma sedan mitten av 2015 och har tidigare arbetat som 
fastighetschef och förvaltare inom den privata sektorn. 

4.3.2 Lagstiftning och myndighetskrav 
Respondent G1 
Då G1 bara har arbetat på bolaget Gamma sedan juni 2015 har hennes arbetssätt inte 
påverkats av den nya lagen om affärsmässighet. Däremot tycker G1 att det märks att 
tankesättet hos bolagets anställda har förändrats och blivit mer affärsmässigt. Som 
projektledare blir G1 tilldelad en pott. I de projekt hon är delaktig i arbetar de utifrån att det 
ska vara affärsmässigt och vinstdrivande. Ett projekt byggs inte för någon viss utsatt grupp, 
däremot finns allmänna krav om exempelvis integration. Dock bygger bolaget Gamma för 
olika typer av målgrupper, t.ex. för unga eller pensionärer. Andra krav bolaget ställs inför är 
bland annat BBR, energi och brand. Gammas budgetar gör att de måste försöka hålla nere 
kostnaderna, vilket grundar sig i att de är allmännyttigt och ska finnas till för alla. G1 
förklarar att det ibland måste avstå vissa saker som inte är direkt nödvändigt för projektet. I 
ett projekt som är igång nu, förklarar hon att tanken från början var att ha en toppvåning, 
vilket visade sig bli för dyrt. Projektledaren styr för det mesta över materialvalen, för att 
kunna ha kontroll över kostnaden. G1 tvingas ifrågasätta arkitekternas förslag eftersom det är 
vanligt att de väljer lite mer kostsamma material och utföranden. Men det tycker G1 är 
förståeligt, det är arkitektens jobb och projektledarens uppgift är att bromsa det så det hamnar 
på en lagom nivå. Samma sak gäller för VVS och el. G1 försöker hålla sig till vad som är 
standard vilket ger dem ett bra hus ändå. 
 

När det kommer nya krav som personalliggare blir projektledaren tvungen att tänka om. 
Respondent G1 förklarar att ansvaret för att sköta dokumentationen läggs på entreprenörerna. 
På grund av att kravet är nytt vet Gamma däremot inte säkert hur det kommer fungera i 
praktiken. Som det ser ut nu är det mindre underhållsprojekt som kommer att drabbas mest.  
 

Respondent G2 
G2 talar om, att det är viktigt att känna till att det aldrig funnits något förbud för allmännyttan 
att göra vinst. G2 förklarar att allmännyttan stod inför en kris i början av 90-talet. Snittet för 
de allmännyttiga bolagens soliditet låg på åtta procent och det saknades utrymme för 
investeringar. Redan då började en kreativitet skapas för att säkerställa soliditeten. Lagen om 
allmännyttiga kommunala bostadsbolag som trädde i kraft 2011 kom inte enbart till för att 
bolagen ska gå med vinst, det betydde även att de hyressättningsnormerande rollerna 
försvann. Innan 2011 fanns ett hyresnormerande system där allmännyttan, beroende på vad de 
haft för omkostnader tilläts en viss hyreshöjning. Hade bolaget haft höga kostnader fick de en 
högre hyrestilldelning och låga omkostnader innebar en lägre hyrestilldelning. Tilldelningen 
förhandlades fram tillsammans med hyresgästföreningen och den privata marknaden var 
tvungen att följa efter. Systemet förändrades 2011 och innebär att allmännyttan och den 
privata sektorn nu konkurrerar på lika villkor. Ett nollresultat resulterar i samma hyreshöjning 
som ett plusresultat, därför måste organisationen ha ett kostnadsmedvetet tankesätt med en 
effektiv organisation och bolagsstruktur. 
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Även om det var flera år sedan lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 
infördes har anpassningen inom allmännyttan inte gjorts fullt ut än. Tidigare arbetade G2 
inom den privata sektorn och där skedde anpassningen till den nya lagstiftningen redan 2012. 
Bolaget Gamma vet hur de vill arbeta men implementeringen har inte skett helt, eftersom det 
enligt G2 tar mycket längre tid för ett allmännyttigt bolag att göra större förändringar. 
 
Lagen kan aldrig prioriteras bort, däremot är det inte olagligt för ett allmännyttigt bolag att 
göra en dålig affär. Det är väldigt mycket att ta hänsyn till för allmännyttan, då bolagen har ett 
allmännyttigt perspektiv och allmännyttiga krav. Det innebär ett större socialt och 
hållbarhetsmässigt ansvarstagande än de privata bolagen vanligtvis har, vilket innebär att det 
allmännyttiga bolaget kan göra affärer som genererar en lägre vinst än vad som accepteras 
inom den privata sektorn. Det är viktigt att Gamma gör klart för styrelsen när det är ett 
allmännyttigt beslut eller när det är rent affärsmässigt. Respondent G2 förklarar att det inte är 
fullt så affärsmässigt att bygga på landsbygden som att bygga i de centrala delarna av staden, 
men bolaget gör det eftersom de är allmännyttigt. Om bolaget väljer att bygga på landsbygden 
kan det innebära nedskrivningar och att resultatet blir lägre det året. Även soliditeten kan 
påverkas men beslutet fattas alltid utifrån ett långsiktigt och allmännyttigt perspektiv. 
Respondent G2 som tidigare arbetat inom den privata sektorn förklarar att det resonemanget 
skiljer sig åt mellan sektorerna. Hade han arbetat för en privat aktör hade han valt den bästa 
affären, d.v.s. det alternativ som genererat störst vinst. 
 
Respondent G2 talar om att alla krav har sina utmaningar, men det som påverkar 
byggkostnaden mest är BBR. Där finns många krav, men det är även en avvägning kopplat till 
kvalitet eftersom bolaget vill bygga bra hus.  
 

“Vissa delar i BBR gör att vi åker på ganska stora investeringar. Där man har gått ner på 
marginalen så mycket. Energikraven kostar oss ganska mycket pengar att komma ner till de 

nivåerna än att lägga oss kanske tio procent högre.” (G2, 2016-04-04). 
 
Respondent G2 förklarar att även ljud- och tillgänglighetskrav, alla de delar det inte går att 
göra avsteg från, driver på kostnaderna. Bolaget Gamma har tomter där det finns möjlighet att 
bygga trevåningshus, men det är svårt att få det kostnadseffektivt, eftersom det krävs full 
tillgänglighet för att byggnaden ska bli godkänd. Därför är det mer värt att antingen bygga två 
våningar som inte kräver hiss, alternativt fyra eller fem våningar. 
 

Plan- och bygglagen är också kostnadsdrivande då processerna är långa. En detaljplan är 
tidskrävande och kostar mycket att ta fram, vilket G2 anser är något som skulle kunna 
förenklas. Respondent G2 tror inte att lagen om offentlig upphandling påverkar Gamma så 
mycket, det handlar mer om att hantera den rätt. Däremot kan G2, då han själv kommer från 
den privata sektorn sakna möjligheten till att förhandla under tiden upphandlingen pågår. 
Positvit är att LOU möjliggör för fler entreprenörer att komma in på marknaden, vilket gör att 
gamla mönster kan förändras och det skapas en konkurrens med flera aktörer. 
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4.3.3 Samhällsutveckling 
Respondent G1 
Gamma har ett krav från sin ägare att de ska bygga 500 lägenheter fram till och med år 2025. 
Respondent G1 förklarar att det är vad bolaget ska förhålla sig till i nuläget. Tendensen är att 
kravet hela tiden ökar, vilket kräver en kraftansträngning från Gamma som bolag. I nuläget 
finns däremot många byggrätter där detaljplanerna är godkända vilket gör det möjligt för 
Gamma att bygga nytt.  
 
Respondent G2 
Gamma investerar ungefär 100-140 miljoner kronor per år på nyproduktion och större 
ombyggnationer. Därutöver läggs ungefär 30-35 miljoner på att underhålla redan befintligt 
bestånd. Bolaget har som mål att producera 500 lägenheter fram till år 2025, men tittar på om 
det finns möjlighet att höja målet till 800 lägenheter. Tidigare har bolaget Gamma i princip 
alltid haft en produktion igång och blandat både stora och små entreprenader. Respondent G2 
ser det som förhållandevis bra, däremot är det inte längre tillräckligt. Anledningen till att ett 
bostadsbolag kommit efter i sitt byggande är unik för varje ort. Marknadssegmentet har en 
påverkan och de privata entreprenörer som bygger bostadsrätter och villor väljer ofta att hålla 
på områden, för att vänta in en högre efterfrågan och därmed kunna ta ut högre priser. 
Respondent G2 talar om att en av orsakerna till att många hamnat efter är att bostadspolitiken 
inte fungerat som den borde. Under lång tid har det talats om regelförändringar men istället 
har det bara blivit mer komplicerat och dyrare. Som exempel förklarar G2 att en 
genomsnittlig svensk standardvilla har blivit 300.000 kronor dyrare att bygga endast på grund 
av regeländringar sedan 2008. 
 
Hyresrätterna har varit ett lyft för bostadsmarknaden i många sammanhang men allmännyttan 
har också avvaktat när de inte haft några incitament eller kapital till att bygga. 
Kompetensfrågan är ytterligare en faktor som hindrar byggandet eftersom det finns ont om 
folk som kan bygga. G2 berättar att det i dagsläget saknas omkring 60.000-70.000 
byggnadsarbetare i Sverige.. Efter bostadskrisen 2008 fanns goda möjligheter att förhandla till 
sig bra entreprenader, till skillnad från idag då det både är dyrt och näst intill omöjligt att få 
tag på entreprenörer. På frågan om allmännyttan kan styra bostadsbyggandet, svarar G2 att de 
vill vara proaktiva och drivande för utvecklingen samt se till att marknaden hålls i balans. Han 
beskriver bolaget som en bostadsfjäder, då de är med och bygger bostäder oavsett konjunktur. 
Däremot förklarar G2 att det blir svårt även för dem att bygga när marknaden är het. 
 
Bolaget Gamma har valt att inte bygga några Kombohus. Anledning är att de redan har 
förhållandevis mycket mark och färdiga detaljplaner. Skulle de välja Kombohus skulle de 
enligt respondent G2 inte maximera byggrätten och det skulle dessutom bli dyrare för dem att 
bygga ett Kombohus. G2 förklarar att Kombohusen framförallt är framtagna för de 
fastighetsbolag som inte har någon egen projektorganisation och bara kan verka som 
beställare. Eftersom Gamma har en ny och skicklig avdelning som både jobbar med 
projektutveckling och projektledning skulle deras kompetens bli överflödig och förlora sitt 
värde. G2 anser däremot att Kombohusen är ett bra alternativ för andra bolag. Han utesluter 
inte heller att det skulle kunna bli aktuellt för Gamma i framtiden, men i så fall av den 
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anledning att de inte hinner med själva och det finns en tomt som är skräddarsydd för ett 
Kombohus. 

4.3.4 Hållbarhet 
Respondent G1 
G1 tycker att det är kombinationen av olika krav på miljö och hållbarhet som ibland gör det 
svårt för Gamma. Kommunen har idag en hård miljöpolicy som Gamma följer, men tanken är 
att i framtiden utforma en egen miljöpolicy. De andra myndighetskraven som projekten ställs 
inför är det bara för bolaget att följa, då ställer de inte högre krav än vad myndigheter och 
Boverket kräver. Materialval ställer Gamma däremot högre krav på och de har därför valt att 
arbeta efter SundaHus. G1 poängterar att det är många bolag som gör det idag, men det ställer 
lite extra krav. Genom att använda sig av SundaHus försöker Gamma välja bra material, vilka 
inte är för kostsamma och exklusiva eftersom de måste hålla projektens budgetar. Respondent 
G1 förklarar att bolaget relativt nyligen har valt att sluta använda benämningen passivhus. De 
anser att byggtekniken håller såpass hög standard ändå och att de kommer ner till samma 
nivåer. Hur bolag väljer att benämna det har mycket med trender att göra och nu har Gamma 
bestämt sig för att inte kalla det för passivhus. Det betyder inte att de uppför sämre 
byggnader, Gamma har en miljöplan som de följer och det finns en strategi för hur Gamma 
arbetar med hållbarhet. Däremot kan avsteg göras om det är nödvändigt, men det krävs att 
besluten går genom styrelsen. Avvikelser från myndighetskraven görs aldrig.  
 

Respondent G2 
Respondent G2 förklarar att bolaget Gamma har hållbarhetsmål, som de delar in i tre olika 
delar, ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Ekonomiskt gäller det att driva en 
process rätt så den inte skadar bolaget långsiktigt. Som allmännyttigt bolag är den sociala 
hållbarheten viktig. Idag arbetar de mycket med integrationsåtgärder och hyresgästföreningen, 
för att skapa trygghet i bostadsområdena. G2 förklarar att det genom boendeinflytande och en 
tät kontakt med kunderna skapas social hållbarhet. Den miljömässiga hållbarheten är ständigt 
pågående. Bolaget har tre stycken helt nya hållbarhetsmål och målen ska genomsyra hela 
organisationen. Hållbarhetsmålen är en strategi för bolaget och är målstyrda. Gamma arbetar 
för att effektivisera befintliga bestånd kopplat med energi, vattenförbrukning och 
källsortering, samma mål gäller också för nyproduktion. Allmänt gäller att ha en övergripande 
bild och försöka göra många små åtgärder, exempelvis ser bolaget just nu över sina interna 
transporter för att minska miljöpåverkan. G2 talar om att bolaget har haft ett hållbarhetstänk 
under en längre tid. De tror på individen kopplat till storheten, som bolag har de möjlighet att 
skapa förutsättningar för individerna att göra skillnad och sammantaget gör det mycket. 

4.3.5 Projektledning 
Respondent G1 
Uppgiften för G1 tillsammans med sina kollegor är att bygga upp en organisation kring 
projekten och sen är det upp till styrelsen vilka projekt som ska prioriteras. Just nu är 
organisationen inte riktigt fastställd, om de ska välja att utöka eller fortsättningsvis ha en 
mindre avdelning för nyproduktion. Det är däremot frågor som ligger utanför G1:s område 
och hör till VD:ns arbete. VD:n förmedlar till G1 och hennes kollega som arbetar med 
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nyproduktion, hur mycket och vad som ska byggas. Det är även VD:n som beställer 
projekten. 
 
Eftersom både G1 och hennes kollega är relativt nya på bolaget har det gjort en modell över 
hela processen för nyproduktion. G1 förklarar att den inte är unik i sig, men de har valt att 
dela in processen i fyra steg som är projektutveckling, program, projektering och 
genomförande. Projektutveckling är hennes kollegas ansvarsområde och därefter tar G1 över 
huvudansvaret. Under arbetets gång arbetar de tillsammans för att ta fram underlag och 
handlingar som krävs. Om de väljer att arbeta i total- eller utförandeentreprenad beror på 
förutsättningarna i det enskilda projektet.  
 
När byggnaden är på plats tar förvaltningen över. För projektledare kvarstår en del arbete, då 
det tillkommer garantier och en del åtgärder måste utföras eftersom projekten aldrig blir helt 
perfekta. Det finns därför ingen klar gräns där projektet är helt avslutat. Både bra och mindre 
bra erfarenheter tas med till framtida projekt. Det är många steg och mycket att tänka på i 
projektgången. G1 förklarar att de kan påverkar bolagets arbetssätt mycket genom att de kan 
välja hur de ska arbeta. Styrelsen har sista ordet, men som projektledare kan de alltid tycka till 
och föreslå vad som borde prioriteras. G1 har avstämning med VD:n varje vecka för sina 
projekt, där de stämmer av och tar eventuella frågeställningar. VD:n är därmed mycket 
involverad i processen.  
 
Respondent G1 talar om, att för att samordna ett projekt är det viktigt att alla konsulter sköter 
sig. Oftast har de bra konsulter, som har ett stort ansvar. Det är inte konstigt att det 
uppkommer frågor under arbetets gång, men då krävs att konsulten hör av sig. För varje 
projekt finns även en referensgrupp med förvaltare, kund- och marknadsavdelning, där de 
försöker fånga upp de specifika frågorna för just det området. Bolaget har bland annat 
kundenkäter, där hyresgästerna får tycka till. På så sätt får de med boendeinflytandet. 
 
G1 känner inte att hon har helt klart för sig vad som gäller för ägardirektiven och 
bolagsordningen. Gamma är ett bolag ägt av kommunen och det är styrelsen som tar de 
slutgiltiga besluten. De olika kraven som kommer uppifrån fördelar VD:n ut till respektive 
avdelning. G1 och hennes kollega är informerade om att de ska bygga 500 nya lägenheter och 
detaljerna kring det. VD:n har regelbunden kontakt med styrelsen. Det händer att även G1 är 
med för att informera och presentera nya förslag för ledningsgruppen och styrelsen. G1 
förklarar att Gammas VD är kompetent och ser till att bara väl genomtänkta förslag 
presenterar för styrelsen. I och med det tror G1 att möjligheten för projektledningen att 
påverka bolaget är relativt stor, då förslagen är väl understödda innan de presenteras för 
styrelsen. 
 
Respondent G2 
Det är ägardirektiven, bolagsordningen och avkastningskravet som är G2:s uppgift att 
kontrollera och styra över.  
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“Det är därför jag sitter här, för att vi har ett ägardirektiv, bolagsordning och 
avkastningskrav på verksamheten. Hela vår verksamhet styrs av det kopplat till vad ägaren 

förväntar sig i resultat och vad bolagsordningen säger att vi ska syssla med.”  
(G2, 2016-04-04). 

 
Bolagsordningen, ägardirektiven och avkastningskravet ligger högst upp i 
organisationsstrukturen, under dem ligger Gammas arbetande organisation. Som VD är G2:s 
uppgift att ta delarna från bolagsordning och ägardirektiv in i verksamheten och anpassa dem 
för att uppfylla de mål och krav som ställs, vilka är en lägsta nivå för vad de ska göra. Det är 
alltid tillåtet att göra mer och bättre. Ägardirektiven och bolagsordningen är övergripande och 
går inte in och detaljstyr verksamheten, vilket är G2:s uppgift att göra tillsammans med 
styrelsen och ledningsgruppen. G2 har stora möjligheter att påverka bolagets arbetssätt, men 
styrelsen har sista ordet. Styrelsen fattar beslut om investeringar eller inriktning och därefter 
är det G2:s ansvar att verkställa dem. Däremot är det G2:s och ledningsgruppens ansvar att 
sköta den löpande förvaltningen. 
 

När G2 tillträde posten som VD föll även ansvaret att styra över projektledningen och 
nyproduktionen på honom. Bolaget har ingen chef för projektledningsgruppen utan de 
rapporterar direkt till G2. Att det blev så beror på att G2 sedan tidigare har stor erfarenhet av 
arbetsområdet. Han poängterar däremot, att det inte betyder att det alltid kommer att se ut så. 
Lösningen föll sig så och har fungerat, det är positivt med korta beslutsvägar då 
projektavdelningen är ny. Största utmaningen kring samordnandet av ett projekt enligt G2 är 
att ha duktiga projektledare och stödja dem i sitt arbete. G2 går inte in och detaljstyr i 
projekten utan projektledarna kommer till honom om det skulle behövas. G2 anser att det är 
viktigt att projektledarna får känna att det är de som har ansvaret och att han litar på dem. 

4.4 Bostadsbolaget Delta 

4.4.1 Bakgrund 
Bolaget Delta är beläget i södra Sverige, äger 1.600 lägenheter och har omkring 30 anställda 
(Årsredovisning 2015, Delta).  
 
Respondent D1 
D1 har arbetat på Delta i knappt två år. Hon arbetar som företagslantmätare samt 
projektledare på Delta. D1 är genom sin roll med i ett tidigt skede av detaljplanen, vid 
markköp, fastighetsbildning men även fastighetstaxering och servitut. 
 
Respondent D2 
D2 arbetar som VD på Delta sedan 2013 och har tidigare arbetat som VD i två andra 
allmännyttiga bostadsbolag. Utöver sin post är D2 även VD för kommunens fastighetsbolag 
som är ett dotterbolag till Delta.  
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4.4.2 Lagstiftning och myndighetskrav 
Respondent D1 
Alla projekt bolaget påbörjar måste gå med vinst. Hyran för bostadshusen baseras på 
projektets kostnad som inkluderar markköp och detaljplan. Hyresgäster från andra fastigheter 
ska inte behöva bära andra hyresgästers och fastigheters kostnader. Nya lagkrav som blir 
aktuella måste implementeras. En gång i kvartalet utbildas personalen på bolaget och får 
information om nya lagkrav. Personalliggare har de valt att köpa in och lägger ansvaret på 
entreprenörerna.  
 

Respondent D2 
Enligt D2 gör lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, att bolagen är mer låsta 
av vad marknaden vill betala i hyra. Respondent D2 förklarar att bolagen behöver höja 
hyrorna för att kunna betala för underhåll av beståndet. Tack vare att räntorna är låga just nu 
har bolaget Delta inte haft problem med att utföra underhåll, men enligt D2 kommer 
hyresnivån höjas kraftigt om räntorna börjar gå upp igen. Respondent D2 förklarar att 
allmännyttiga bostadsbolag fanns i flera EU-länder tidigare, men försvann när EU hade 
invändningar. Genom lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag kunde Sverige 
behålla de allmännyttiga bostadsbolagen,  

“Sverige är det enda av EU:s länder som har lyckats vidga EU genom en lagstiftning som har 
som syfte att visa att vi inte lever på statsstöd utan vi agerar affärsmässigt. Vi slår inte undan 

konkurrensen för privata alternativ därför att det är EU:s poäng med att de vill att vi ska 
försvinna.“ (D2, 2016-04-12). 

 
Respondent D2 talar om att bolaget Delta precis som ett aktiebolag bedrivs med ett vinstsyfte. 
Däremot talar D2 om att det inte är olagligt varken för Delta eller något annat bolag att göra 
en dålig affär. Det finns inte heller någon specifik definition av vinstsyfte, det är något 
bolaget får tolka i ägardirektivet. 
 

Det finns lagar och regleringar som D2 menar försvårar arbetet kring nybyggnation och drar 
ut på processen. Det är plan- och bygglagen, Boverkets byggregler och Miljöbalken. D2 
berättar att det är en utmaning för bolaget att förena de tre kraven och samtidigt försöka bygga 
billiga bostäder. PBL gör det svårare att få tag på byggbar mark, vilket enligt D2 beror på att 
politiken ser ut som den gör, och tillåter allmänheten att ha åsikter kring och överklaga beslut. 
D2 talar om att BBR ställer krav på byggandet som finns till för att skydda allmänheten mot 
dålig byggnation. Miljöbalken är enligt D2 till för att skydda mot alla möjliga saker som kan 
inträffa, även om sannolikheten inte är stor. Det gör att kraven från Miljöbalken har stor 
inverkan på byggandet. D2 påpekar att kraven som han nämner inte är unika för allmännyttan, 
utan är ett hinder för alla byggbolag.  

D2 förklarar att de har löst den allmännyttiga biten genom att i 15 procent av sin nyuthyrning 
sänkt kraven för hyresgästerna. Det kan innebära att personer med inkomstprövning eller utan 
kreditvärdighet har möjlighet att få en bostad hos Delta. Det är Delta själva som har tolkat 
lagstiftningen, då den inte ger några specifika krav på vad allmännyttigt innebär. Respondent 
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D2 talar om att det finns privata bolag som också hyr ut på samma sätt, då det finns en 
säkerhet att socialnämnden kan gå in och betala. Annars förklarar D2 att alla projekt måste gå 
ihop ekonomiskt, bara för att Delta är ett allmännyttigt bolag kan de inte bortse från 
affärsmässigheten vissa gånger utan förklaring.  

4.4.3 Samhällsutveckling 
Respondent D1 
I bolaget Delta fanns tidigare ett överskott av bostäder, därefter följde en tid av balans och nu 
saknas bostäder. Bolaget har som mål att köpa in mark så de kan bygga mer. 
 
Respondent D2 
Enligt D2 är inte bostadsbehovet lika stort som Boverkets prognos hävdar. En analytiker på 
Boverket förklarar att det inte är nödvändigt att bygga 700.000 nya bostäder. Istället förklarar 
respondent D2 att det finns mycket plats i Sverige och att det egentligen är en 
jämställdhetsfråga, där Sverige vill vara ett individualistiskt samhälle. D2 säger att problemet 
är att de som är i behov av en bostad inte har möjlighet att betala för en nyproducerad 
lägenhet.  

“Det finns massor av plats i Sverige. Det som har hänt är att vårt sätt att leva gör att vi har 
ett skenbart jättebehov. Problemet är att de flesta som efterfrågar bostäder nu, kommer inte 

ha råd att betala för dem.” (D2, 2016-04-12). 

D2 menar att det inte finns någon som kan betala för en sådan stor ökning av nybyggande. 
Bostadsbristen går heller inte att lösa på kort sikt, delvis på grund av de tre lagstiftningar som 
D2 tidigare nämnde (PBL, BBR och Miljöbalken). D2 förklarar att de tre delarna bromsar och 
gör att ett bostadsbyggande med snabba beslutsprocesser är näst intill omöjligt. Enligt D2 har 
en lösning varit att uppföra så kallade Modulhus, men just nu finns det brist även på dem.   
 

Delta har byggt och bygger just nu SABOs Kombohus, ett färdigställt och två i produktion. 
Trots att SABOs upphandlingstid hade gått ut för Kombohuset, då Delta skulle börja bygga 
gick de ut på den lokala marknaden med en typhusupphandling. De utmanade entreprenörerna 
att bygga Kombohus till samma pris som under upphandlingstiden. D2 beskriver att 
erfarenheterna med Kombohusen bara är positiva och har fungerat bra i deras fall. 
Kombohusen har i Deltas fall bidragit till att de har blivit mer medvetna om hur mycket ett 
hus kan kosta att bygga och fått marknaden att tänka mer effektivt. D2 förklarar att de kan ta 
en lite större risk än privata bolag, exempelvis att de bygger på mindre orter där privata bolag 
inte gör det. Däremot räknar Delta med att investeringarna kommer gå ihop och att de kan ta 
en affärsmässig hyra.   

4.4.4 Hållbarhet  
Respondent D1 
D1 har än så länge ingen klar uppfattning om vad hållbarhet innebär för Delta som bolag. Vad 
hon känner till är att Deltas drifttekniker har viljan och arbetar för att utveckla 
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hållbarhetsarbetet för driften av befintliga fastigheter. Både vid ombyggnation och vid 
nyproduktion har bolaget valt att använda sig av bergvärme som uppvärmningskälla.  
 
Respondent D2 
D2 beskriver att Delta jobbar enligt Kyotopyramiden kring hållbarhet. Den bygger på att det 
är mer lönsamt i längden att lägga mer pengar och göra rätt från början. D2 förklarar att det är 
både kostsamt och mindre hållbart att behöva ändra i det befintliga beståndet. Även i övriga 
nybyggnationer försöker Delta hålla en lägre förbrukning än Boverkets energikrav.   

4.4.5 Projektledning 
Respondent D1 
När projektledaren kommer in i projektet beror på vad det är för typ av fastighet och vem som 
tar initiativet till projektet. Som projektledare kan du därför vara involverad redan från 
markköpet eller detaljplansskedet. Om situationen ser annorlunda ut kan projektledaren träda 
in då det finns en befintlig fastighet och underlag för ett styrelsebeslut för hur byggprojektet 
ska tas fram. I en tredje situation kan projektledaren komma in så sent som när projektet väl 
ska genomföras och beslut redan tagits av styrelsen. I dag är D1 involverad i två projekt. I det 
ena projektet, som är lite större arbetar hon som biträdande projektledare och utför samt håller 
i mindre uppgifter. I det andra projektet D1 är projektledare för används färdiga handlingar. 
Någon tydlig och klar arbetsbeskrivning har inte D1. I sin nya roll som projektledare handlar 
det i nuläget mycket om att vara med och lära sig hur projektledningen och byggprocessen går 
till.  
 

Uppdragen som projektledning får kommer från styrelsen via VD. Vad D1 har upplevt är att 
det ges en stor frihet som projektledare att forma projekten. Styrelsen bestämmer att något ska 
byggas och vad för budget som gäller, därefter har projektledaren möjlighet att påverka hur 
det ska göras, utformas, värmas upp och så vidare. Alla tekniska och till viss del estetiska 
frågor styr projektledningen över. Däremot är det viktigt att större frågor och beslut stäms av 
med både kollegor och VD. Viktiga frågor måste även godkännas av styrelsen. Som 
projektledningen ser ut hos bolaget idag känner inte D1 till att det finns några klara strukturer 
och mallar för hur arbetet skall utföras. Det är upp till projektledaren att välja lämpligt 
tillvägagångssätt för det enskilda projektet. Eftersom det inte finns några tydliga rutiner och 
riktlinjer nedskrivna krävs det mycket extraarbete för att leta fram material och slutligen ta 
fram egna riktlinjer för ett projekt. Bolaget arbetar idag med att ta fram gemensamma 
riktlinjer för att underlätta just detta.  
 
D1 förklarar att det i ägardirektiven finns ett vinstkrav, krav på direktavkastning, 
soliditetskrav och krav på utdelningar. Mer detaljer har inte D1 utan hon sköter sina 
arbetsuppgifter utifrån den information hon blivit tilldelad. Det är i huvudsak VD:n och 
ekonomerna som har ansvaret och därefter ser till att rätt saker utförs i form utav underhåll 
och om- och nybyggnationer. I bolagsordningen finns reglerat att markköp över fem miljoner 
ska godkännas av kommunfullmäktige, utöver styrelsen som annars beslutar om köp. Det 
innebär en längre process och att fler får tycka till men är inget som D1 ser som ett problem. 
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Respondent D2 
Just nu har D2 en stor insyn i projektledning eftersom han själv är projektledare för ett stort 
projekt som kommunens fastighetsbolag bygger. Det beror på att det inte fanns någon annan 
som kunde ta det jobbet, så D2 tog beslutet att göra det själv. Det beror även på att D2 vill 
införa en upphandlingsmodell som han använt på sina tidigare arbetsplatser och vill vara 
säker på att det blir så även här. Respondent D2 förklarar att en projektledare inte behöver 
kunna allt om alla delar i projektet.  

“Byggbranschen är sådan att det enda du behöver veta är vad alla andra kan, för att varje 
person har ett väldigt smalt område som de jobbar med. Vi måste själva vara byggherrar och 

då måste det juridiskt sett finnas ett byggherresombud som kan fatta beslut i själva 
byggprojektet. Sen kan du leja ut allt annat, du kan ha en projekteringsledare och byggledare, 

sen köper man in konsulter.” (D2, 2016-04-12). 
 

Det som D2 ser som en svårighet vid projekt är att det finns faktorer som är okända och kan 
innebära mer arbete. Exempelvis nämner D2 att vid en nybyggnation görs många kalkyler 
innan, men det är oklart vad som finns i marken fram till byggnationen påbörjats. D2 förklarar 
vidare att det är ännu värre vid ombyggnationer då risken är att det dyker upp saker i 
väggarna som inte finns beskrivet i ritningar. Det bidrar till en kostnad som är mycket högre 
än beräknad. 
 
D2 beskriver Deltas organisation i liknelse med ett timglas. Högst upp sitter styrelsen som ger 
direktiv, policy och mål till VD:n. I sin tur fördelar D2 vidare arbetet ut till andra delar av 
organisationen efter eget godtycke. Som VD har respondent D2 det totala ansvaret, men även 
den totala makten. Det är D2 som ansvarar för hur processerna ser ut, all säkerhet och att hela 
organisationen följer de lagar som finns. Däremot finns det frågor som D2 själv inte kan 
besluta över, exempelvis organisationens policy. En stor fråga, exempelvis bolagets 
uthyrningspolicy, bestäms genom att D2 tar fram underlag till styrelsen som i sin tur fattar 
beslut. 

4.5 SABO – Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag 

4.5.1 Bakgrund 
SABO, Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, har 300 medlemmar och finns i hela Sverige 
(www.sabo.se). De respondenter som svarat för SABOs räkning är fastighets- 
utvecklingschefen samt en ansvarig för nyproduktion. 

4.5.2 Lagstiftning och myndighetskrav 
SABO berättar att de finns till för sina medlemmar. SABO stödjer sina medlemmar och ökar 
möjligheterna för dem att bygga så mycket som önskas.   
 

“Vi arbetar med att utveckla och förändra lagstiftning, branschregler, upphandlingssätt, 
byggherrekunskap, konkurrens och produktivitet inom alla led. Där produktivitetsfrågan i hög 

grad styr våra insatser i alla frågor.” (SABO 2016-05-04). 
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SABO förklarar vidare att de försöker hitta det som funkar bra och dåligt kring allmännyttan 
för att sedan sprida kunskapen vidare. SABO ställer inga specifika krav på sina medlemmar, 
men förklarar att deras medlemmar ställer krav på SABO som organisation, eftersom 
medlemmarna är deras kunder.  
 
Den utmaning som SABO anser att allmännyttan står inför just nu är att få ihop ekonomin 
kring nybyggnation. De ser även utmaningar kring hur renoveringar ska ske på ett hållbart 
sätt, som även gynnar kommunen och samhället strategiskt. Eftersom SABO har många 
medlemmar beskriver de att lagen om allmännyttiga kommunala bostadsbolag har påverkat 
bolagen på olika sätt. SABO anser att det flesta av medlemmarna arbetade affärsmässigt redan 
innan lagen trädde i kraft, samtidigt som andra bolag kan ha ändrat sin strategi och 
beslutsprocess kring investeringar. SABO förklarar vidare att det är tufft för ett bostadsbolag 
som inte har lönsamma kalkyler att bygga mer. 
 
Ett krav som SABO anser försvårar byggnationen av kostnadseffektiva bostäder är 
förekomsten av särkrav från kommuner gällande markanvändning. Det är inte tillåtet för 
kommuner att ställa särskilda krav på tekniska egenskaper för marken men det kan ändå 
förekomma. Vidare förklarar SABO att det finns både lagstiftningar och flera 
riksintressemyndigheter som är emot bostadsbyggande, exempel på lagstiftningar som 
försvårar är strandskydd och lagstiftning om buller. 

4.5.3 Samhällsutveckling 
SABO är för ett ökat bostadsbyggande och ser alla former som positiva. De vill att deras 
medlemmar ska ha de bästa förutsättningarna för att bygga bostäder och detta ska inte behöva 
ske på någon annans bekostnad. SABO förklarar att de försöker ha en hjälpande roll kring 
utvecklingen av bostadsbyggandet. Exempelvis vill SABO på olika sätt öka utbudet av 
entreprenörer som idag är lågt. En lösning som SABO ser är att locka hit utländska 
totalentreprenörer som kan fylla tomrummet. Med anledning av SABOs aktiva arbete att öka 
möjligheten att bygga ser de sig kunna ha en inverkan på bostadsbyggandet.  
 
Det ökade bostadsbehovet ser SABO som en förutsättning för ett ökat byggande i Sverige. 
SABO förklarar att behovet av bostäder även har en väsentlig betydelse för den sociala 
hållbarheten och arbetsmarknaden. De talar om att bostadsbristen kan hindra många 
människor att uppnå mål och drömmar genom att tvingas att bo för trångt. En annan 
konsekvens är också att konkurrensen kan påverkas negativt. 
 
SABO talar om att 99 procent av den respons som de har fått om Kombohusen är positiv. De 
vill i framtiden få in fler typer av produkter för att tillfredsställa all efterfrågan som finns. 
Anledningen för bostadsbolagen att bygga Kombohus är enligt SABO: 
 

1. “Enklare, snabbare och mer resurseffektivt att bygga nya bostäder. På många orter 
i Sverige har man inte byggt nytt på 15-20 år, innan Kombohusen kom till. 
2. Genom avtalen kan man bygga nya hyresbostäder till 25 procent under 
marknadspris, med bibehållen kvalitet i förvaltning- och hyresgästaspekt. 
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3. Med avtalen kan processen att bygga nya bostäder i vissa fall kortas med upp till 18 
månader.”  (SABO, 16-05-04). 

 
SABO förklarar att orsaken till att Kombohusen inte är lönsamma på alla orter beror på att 
den lokala konkurrensen är tillräckligt stor och då finns inte heller någon efterfrågan på 
Kombohus. På de orter som har lägre konkurrens och Kombohusen inte är lönsamma 
förklarar SABO att det finns andra faktorer bakom. 
 

“Får de inte lönsamhet med ett Kombohus, får de inte lönsamhet med något annat heller. 
Lönsamhet i projekten är viktig men finns inte betalningsviljan och är marknadens krav vad 
avser avkastning hög (d.v.s. risken är för hög), blir det svårt och i många lägen omöjligt att 

bygga nytt.” (SABO, 2016-05-04). 
 

4.5.4 Hållbarhet 
SABO förklarar att hållbarhet för dem innebär att aspekter inom miljömässig, social och 
ekonomisk hållbarhet behöver finnas till. SABO tror inte på att tvinga på sina medlemmar 
krav på hållbarhet utan ser hellre det som en långsiktig aspekt som ska finnas till för att göra 
bolagen starkare.  
 
“Vi predikar att bolagen inte ska stirra sig blinda på en hållbarhetsaspekt utan fånga in den 

stora bilden, så att hållbarhet blir något som stärker bolaget över tid.” 
(SABO, 2016-05-04). 

 
Att ha en övergripande bild på hållbarhet är viktigt enligt SABO och de förklarar att det 
kommer att synas i deras mål för allmännyttan år 2030. SABO tillägger att vi tillhör en 
generation som måste göra något åt den ekologiska hållbarheten eftersom vi är de sista att 
kunna göra något åt det.  

4.5.5 Projektledning 
De samordnande utmaningar som projektledningen står inför säger SABO varierar från bolag 
till bolag. SABO talar om att ett bolags förutsättningar skiljer sig åt beroende på storlek och 
andra faktorer som påverkar organisationen. SABO tror däremot inte att projektledningens 
utmaningar skiljer sig åt mellan allmännyttiga och privatägda bolag, utan endast bolagens 
syfte. Det allmännyttiga kravet leder till att allmännyttiga bolag har större ansvar än att endast 
vara lönsamt.  
 

“Bolagen ska dessutom vara kommunens bästa verktyg vad avser bostadsförsörjningen, de 
ska ta och tar ett mycket stort ansvar för sin kommuns hållbara och strategiska utveckling. 
Eller summerat, det förpliktigar att vara allmännyttig, begreppet samhällsbyggare är det 

samlade begreppet för en projektledare inom allmännyttan.” (SABO, 2016-05-04). 
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5. Analys 
 

I analysen kommer huvudområdena lagstiftning och myndighetskrav, samhällsutveckling, 
hållbarhet och projektledning finnas som egna rubriker. Under varje rubrik tas varje bolags 
svar upp och ställs i relation med teorin. I slutet av varje huvudområde görs en jämförelse 
mellan bolagen för att få en sammanfattande bild av analysen.  

 

5.1 Lagstiftning och myndighetskrav 

5.1.1 Bostadsbolaget Alfa 
Ingen av respondenterna från Alfa har upplevt några skillnader i bolaget sedan lagen om 
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag trädde i kraft. Respondent A1förklarar, “För 
Alfas del är det ingen stor skillnad för de har haft en god ekonomi, det krävs att man har en 
vinst för att orka ta nya projekt och för att kunna underhålla det befintliga beståndet.” (A1, 
2016-03-29). Alla respondenter från Alfa anser att de arbetar på ett affärsmässigt sätt med ett 
stort vinsttänk samtidigt som de finns till för allmännyttan. Alfas arbetssätt stämmer därför 
överens med vad lagen kräver av dem (SFS 2010:879). Enligt Thomasson (2009) kan 
hybridorganisationer med olika typer av mål leda till tvetydighet inom bolaget. Utifrån 
respondenternas svar verkar inte det finnas någon tvetydighet i bolaget Alfa trots att det är en 
hybridorganisation. 
 
Bristen på planlagd mark är också en del som försvårar för bolaget Alfa att bygga bostäder 
enligt respondent A1. Ett krav som respondent A2 anser att kommunen kan släppa lite på är 
begränsningen av antal våningar, “Personligen kan jag tycka att kommunen borde låta släppa 
upp oss i antal våningar. För har man ändå en tomt att bygga på och lagt på någon våning 
får man mycket gratis egentligen. Det blir billigare att bygga på höjden än att bygga på 
bredden så det går ju ihop sig bättre ekonomiskt sett och man kan få lite mervärde och utsikt 
samt större projekt.” (A2 2016-04-19). Eftersom det är svårt att få tag på byggbar mark och 
det kostar att bygga är det en lösning att kunna bygga några extra våningar på höjden istället. 
Enligt plan- och bygglagen måste kommunen upprätta en detaljplan som projektledaren ska 
förhålla sig till (SFS 2010:900). En eventuell förändring måste därför komma från 
kommunens sida om hur de väljer att utforma sina detaljplaner. Munns och Bjeirmi (1996) 
förklarar att det finns faktorer som projektledaren inte kan påverka eftersom den tillhör ett 
större sammanhang. Projektledarna från Alfa beskriver att det utan alla krav hade varit lättare 
att bygga billigare bostäder mer tidseffektivt, men de ser samtidigt kraven som något 
nödvändigt som finns till för att kvalitetssäkra bygget. Exempelvis ser de det nya kravet om 
personalliggare som något positivt då det motverkar svartbygge som är en fördel för 
branschen, vilket också är skatteverkets syfte med kravet (www.skatteverket.se). A1 
förklarade att en svårighet vid byggnation av mindre lägenheter är den tillåtna bullernivån. 
Bullernivån regleras av Boverket i BBR. 
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5.1.2 Bostadsbolaget Beta 
Även om Beta arbetade affärsmässigt redan innan lagen om allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag trädde i kraft har de sedan 2011 fokuserat ännu mer på den delen (SFS 
2010:879). B1:s uppfattning är att de som allmännyttigt bolag oftast har ett lägre 
avkastningskrav från sin ägare än privata bolag. Respondent B1 talar dock om att de haft ett 
högt krav från sin ägare den senaste tiden. Respondent B2 förklarar att Beta möjligtvis arbetar 
mer vinstdrivande än ett privat bolag och ska därför nu se över om de kan släppa på kalkyler 
och krav, “När lagen kom skärpte vi till kraven ytterligare i våra kalkyler, men nu när vi har 
haft fem år på oss att förstå vad det innebär så ser vi att vi var nog lite för hårda ändå. Jag 
skulle vilja utvidga det igen och i vissa fall släppa på kalkylkraven som vi har haft.” (B2, 
2016-04-04). Det beror på att Beta har krav från sin ägare att de även ska vara allmännyttiga 
och inte bara arbeta affärsmässigt och måste därför fokusera på fler delar. Som Thomasson 
(2009) beskriver kan det vara svårt att förena mål och krav i hybridorganisationer. Eftersom 
bolaget Beta har karaktär av privata och offentliga sektorn kan det därför klassas som en 
hybridorganisation och enligt Thomasson (2009) ha svårt att förena kraven. Av de som 
framkommit från båda respondenter är det dock inget som verkar påverka bolaget i någon 
större negativ utsträckning. B2 anger dock att det kan vara svårt i vissa lägen, men inte 
omöjligt. Bostadssituationen idag, med bostadsbrist gör att det har en låg vakans. Samtidigt 
har entreprenör- och andra byggkostnader ökat och gör att nyproduktionen blivit allt dyrare 
under den senaste tiden. Det gör att bolaget måste höja hyrorna för att kunna uppfylla kravet 
om affärsmässighet. Även om alla projekt som bolaget Betas åtar sig ska gå runt förklarar B2 
att de kan ta en risk i vissa investeringar. En risk kan innebära att de bygger ett projekt som 
inte ge direkt avkastning de närmsta åren, men som på lång sikt är lönsam. 
 
Boverket ställer enligt B1 höga krav. Boverkets krav föreskriver hur flera olika lagar ska 
tillämpas vid byggnation. Boverkets byggbehovsprognos talar om att det på tio år behövs 
700.000 nya bostäder i Sverige, vilket kräver att det byggs mycket nytt (www.boverket.se). 
Det kan därför ses som att Boverket talar emot sig själva, samtidigt som det krävs att de sätter 
en nivå så det som byggs håller i längden. Tillgänglighetskravet, som finns reglerat i PBL är 
en stor utmaning för bolaget. Lagen kräver full tillgänglighet och användbarhet för personer 
med rörelse- och orienteringsförmåga (SFS 2010:900). B1 förklarade att tillgänglighet är en 
känslig fråga men anser att det i vissa lägen skulle kunna gå att lätta på kraven vilket 
underlättar för att bygga mer och billigare. Att göra det möjligt för alla att bosätta sig var det 
vill är bra, men försvårar och hindrar bostadsbyggande på grund av ökade kostnader. B2 anser 
att syftet med personalliggare, att minska svartarbetet och skapa en sundare konkurrens är bra 
(www.skatteverket.se). Även detta krav ökar kostnaderna, även om det inte är en svårighet att 
lösa kravet.   

5.1.3 Bostadsbolaget Gamma 
De båda respondenterna från Gamma började arbeta på bolaget efter att den nya lagen om 
affärsmässighet infördes 2011. De har båda en bakgrund i den privata sektorn vilket gör att de 
är vana att arbeta affärsmässigt och ser inga större svårigheter med att implementera 
affärsmässigheten i ett allmännyttigt bolag. Däremot kräver allmännyttan ett större socialt 
ansvarstagande och de båda respondenterna förklarar hur det vägs in i projektbesluten. 
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Projekten bära sig själva ekonomiskt, men det är inget som hindrar dem från att även ta ett 
socialt ansvar. Väl motiverade beslut, som kanske inte alltid genererar en vinst från första 
dagen ses också som affärsmässigt om det är lönsamt ur ett långsiktigt perspektiv (SFS 
2010:879). Gammas VD tydliggör däremot att bara för att bolaget ska arbeta affärsmässigt 
innebär det inte att de som bolag kan göra en dålig affär.  
 
Av de svar respondenterna från Gamma givit stämmer deras arbetssätt och helhetsbild med 
hur allmännyttan förklaras inom teorin och innebär att allmännyttan finns till för alla 
(Salonen, 2015; Turner, 1999). Gammas organisation kan även beskrivas som en 
hybridorganisation som har egenskaper både av offentlig och privat sektor (Borys & Jemison, 
1989; Thomasson, 2009). VD:n förklarar att affärsmässigheten inte var helt nytt när det 
infördes som ett krav i lagen. Bolagen hade redan innan inspirerats av hur produkter och 
tjänster organiserats inom den privata sektorn, som är ett karaktärsdrag för en 
hybridorganisation (Ewert & Magetti, 2016; Thomasson, 2009). Likt teorin förklarar är 
allmännyttans krav om att blanda egenskaper från både den offentliga och privata sektorn 
långt ifrån enkelt (Borys & Jemison, 1889; Thomasson, 2009). Som VD:n förklarade gäller 
det att finna en balansgång och vara tydlig med vad som är ett rent affärsmässiga beslut och 
vad som är allmännyttiga. Thomasson (2009) beskriver att kombinationen av privata och 
offentliga egenskaper innebär en tvetydighet. Vad som framgår av intervjuerna är det däremot 
inget som uppfattas som ett problem hos bolaget Gamma. Bolagets utmaning är istället att det 
är många som är nya inom organisationen, då avdelningen för nyproduktion utökats och därav 
skapas en viss otydlighet och det arbetar för att skapa nya rutiner.  
 
Den offentliga upphandlingen gör det mer tidskrävande för allmännyttan att handla upp ett 
projekt. Ingen av respondenterna ser dock LOU som ett hinder. Lagen skapar en konkurrens 
som är i enlighet med lagens syfte (SFS 2007:1091). Respondent B2 förklarar att han ibland 
saknar möjligheten till att förhandla under upphandlingsprocessen, vilket går att göra i privata 
bolag. Från de svar respondenterna givit anser de inte att LOU borde förändras för att 
underlätta upphandlingarna. 
 
Även BBR ställer krav som inte går att komma ifrån (www.boverket.se). Att uppfylla 
myndighetens krav är många gånger förhållandevis kostsamt då Gamma inte vill låta 
produktionen av nya bostäder bli allt för dyr. Avsteg får istället göras på det som finns 
möjlighet till att påverka, som dyrare materialval för en finare slutprodukt. En del av de krav 
som Boverket ställer handlar för Gamma om kvalitet och är därför val som troligen hade 
gjorts även utan att de varit reglerade i lagen. Som G2 förklarade under intervjun, “Vissa 
delar i BBR gör att vi åker på ganska stora investeringar. Där man har gått ner på 
marginalen så mycket. Energikraven kostar oss ganska mycket pengar att komma ner till de 
nivåerna än att lägga oss kanske tio procent högre.” (G2, 2016-04-04). Uttalandet tyder på 
att nivårena är hårt satta och gör att kostnaderna växer väldigt mycket i förhållande till den 
förbättring det ger. Tillgänglighetskravet försvårar och höjer kostnaderna för ett projekt. VD:n 
förklarar att Gamma har tomter där de har möjlighet att bygga trevåningshus men det är inte 
kostnadseffektiv då det krävs full tillgänglighet. Att bygga två våningar är mer lönsamt, 
alternativt fyra eller fem våningar, men det är inte godkänt att göra. Hur bolaget får bygga är 
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reglerat i den detaljplanen som finns för området och regler i PBL (www.boverket.se). Något 
som VD:n på Gamma betonar är att plan- och bygglagen är krävande och att just 
detaljplanearbetet är svårt och tidskrävande. Det är en svårighet som grundar sig i vad 
kommunen angivit i områdets detaljplan (www.boverket.se).   
 
Kravet på personalliggare är ett nytt krav som började gälla i januari 2016 
(www.skatteverket.se). Som respondent G1 förklarar blir de tvungna att tänka om och se över 
hur det ska hantera kravet. I och med att kravet kom nyligen är det svårt att veta hur det 
kommer att fungera i praktiken. Anledningen till lagens införande är att förhindra svartarbete 
och gynna en mer sund konkurrens (www.skatteverket.se). Av G1:s svar kan tolkas att det 
finns en förståelse för kravets införande och det är inget som ifrågasätts. Däremot kvarstår att 
se vad de verkliga effekterna blir. 

5.1.4 Bostadsbolaget Delta 
Enligt respondent D2 har lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag påverkat 
bolagen genom att hyressättningen inte längre är lika fri. Med den låga räntenivå som är idag 
kan Delta trots lägre hyror underhålla det bestånd som finns. Respondent D2 förklarar att det 
kan uppstå problem att täcka alla kostnader om räntenivåerna stiger, vilket också bidrar till att 
hyrorna höjs. Enligt D2 finns lagen till för att komma överens med EU, som ansåg att 
allmännyttiga bolag hämmade konkurrensen på marknaden, “Sverige är det enda av EU:s 
länder som har lyckats vidga EU genom en lagstiftning som har som syfte att visa att vi inte 
lever på statsstöd utan vi agerar affärsmässigt. Vi slår inte undan konkurrensen för privata 
alternativ därför att det är EU:s poäng med att de vill att vi ska försvinna.“ (D2, 2016-04-
12). D2 förklarade vidare att det precis som med andra aktiebolag inte är olagligt att göra 
dåliga affärer, men bolaget kan inte bortse från affärsmässigheten i investeringar utan 
anledning. 
 
Respondent D2 från bolaget Delta nämner tre lagar som försvårade deras arbete, plan- och 
bygglagen, Boverkets byggregler och Miljöbalken. D2 förklarar att det speciellt är svårt att 
förena kraven med att bygga billiga bostäder. Eftersom de tre delarna som ställer störst krav 
gäller för alla bostadsbolag är det enligt respondent D2 inget unikt problem för allmännyttan. 
Problemet kan därför inte i det här fallet förklaras med Thomassons (2009) samt Nutt och 
Backoffs (1993) teori att det uppstår på grund av att hybridorganisationer har motsägelsefulla 
krav.  Det nya kravet på personalliggare är ytterligare ett krav som ställs men är inget som 
Delta nämner som en svårighet. De har valt att köpa in tjänsten och likt de andra 
bostadsbolagen innebär det en ökad kostnad vilket höjer byggkostnaden ytterligare.  
 
Kravet att bolagen ska vara allmännyttiga har Delta tolkat och löst på ett eget sätt. Deras 
lösning är att hyra ut 15 procent med lägre krav på hyresgästerna. Det tillåter att personer som 
har svårt att komma in på bostadsmarknaden på andra sätt har möjlighet att hyra hos bolaget 
Delta. Lösningen de valt tyder på att det finns stort utrymme till att tolka de allmännyttiga 
kraven (SFS 2010:879). 
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5.1.5 SABO 
SABO arbetar aktivt för att hitta problem som finns i allmännyttiga bostadsbolag och försöker 
förbättra lagar och krav när de anser att det behövs. Enligt SABO arbetade de flesta av deras 
medlemmar affärsmässigt redan innan lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 
trädde i kraft. SABOs förklaring till det är att det är svårt för ett bostadsbolag att bygga om de 
inte har lönsamma kalkyler. Det är också en trygghet för bolag att ha en god ekonomi (SFS 
2010:879).  
 
Däremot ser SABO att det är en utmaning för bolagen att bygga hållbart och samtidigt få ihop 
ekonomin. Det är också en utmaning att förena det med att bygga på ett sätt som gynnar 
kommun och samhället. En annan faktor som förvårar processen enligt SABO är att 
kommuner ställer särkrav på marken. Det gör att det inte alltid går att bygga som önskat på 
platsen. SABO nämner också att det finns myndigheter och lagar som är emot 
bostadsbyggande, vilket gör det svårt att bygga. Enligt Borys och Jemison (1989) samt 
Thomasson (2009) är det en utmaning för bolag med egenskaper från två olika sektorer att 
kombinera kraven från dem.  

5.1.6 Jämförelse 
Bolagen har gemensamt att de vanligtvis inte ser en svårighet att kombinera de allmännyttiga 
kraven med att arbete affärsmässigt. Affärsmässigheten ger bolagen möjlighet till att växa och 
investera i nya projekt, vilket krävs för att uppfylla lagen om allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag. Alla bostadsbolagen talar om att det redan innan införandet av 
affärsmässighet som ett lagkrav är något de arbetat utifrån. Även SABOs uppfattning är att 
många inom allmännyttan redan innan arbetat affärsmässigt.  
 
Samtliga bolag kan sägas arbeta som hybridorganisationer eftersom det till viss del ställs 
samma krav på dem som för privata aktörer. Bolagen känner i vissa lägen att det är en 
utmaning att få ihop det allmännyttiga perspektivet med det affärsmässiga, samtidigt som det 
ser kombinationen av de olika kraven som en självklarhet att arbeta för att uppnå. Återigen är 
det inget som förändrats på senare tid och det har genomsyrat bolagens arbete under en längre 
tid.  
 

Det finns flera lagar och krav som försvårar och gör arbetet mer tidskrävande för 
bostadsbolagen. Däremot finns en förståelse hos alla bolagen för att de finns. Många av de 
krav som ställs anger bolagen att de hade valt att arbeta för att uppnå även om det inte varit ett 
måste och funnits en lag eller myndighetskrav om. Att arbeta i linje med de krav som ställs 
ger bolagen byggnader av god kvalitet.     

5.2 Samhällsutveckling 

5.2.1 Bostadsbolaget Alfa 
Respondenterna från Alfa talar om att bolaget har dubblerat sitt mål för antalet nybyggda 
lägenheter per år, vilket beror på bostadsbristen som bland annat SCB har belyst 
(www.scb.se). Enligt respondent A1 har allmännyttan inte byggt särskilt mycket förrän för 
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några år sedan då efterfrågan blev större. Svårigheten för Alfa att bygga är att det är många 
processer fram till byggnation sker. Respondent A2 berättade under intervjun, “Vi ska bygga 
1.000 lägenheter på en femårsperiod. Problematiken där är snarare att hitta byggbar mark 
och att detaljplaneprocessen tar väldigt lång tid. Det är lång startsträcka innan man väl 
kommer till byggnation, vilket är ett bekymmer. “ (A2, 2016-04-19). 
 
Alla tre respondenter från Alfa anger att anledningen till att de börjat bygga mer är att deras 
ägare via styrelsen ökat kravet för nyproduktionen. Respondent A1 förklarar att det är ett 
bekymmer att bygga nytt idag eftersom det finns en risk att projekten blir dyra på grund av att 
det är svårt att få tag på entreprenörer då efterfrågan är stor.  
 
För Alfa har Kombohus varit ett lyckat koncept som hjälpt dem att sänka kostnaden för husen, 
vilket var syftet från SABOs sida (www.sabo.se). Respondenterna från Alfa har bara talat 
positivt om Kombohusen och de planerar redan att bygga fler. 

5.2.2 Bostadsbolaget Beta 
För ett par år sedan hade Betas ägare ett krav på att bolaget skulle bygga 300 nya lägenheter 
per år. Det är kommunen som ägare som ställer mål för det allmännyttiga bolaget 
(www.riksdagen.se). Beta var tidiga med att öka byggandet och lyckades handla upp bra 
entreprenader. Idag tror respondent B1 att de kommer ha en tuff tid framför sig att hålla nere 
på kostnaderna, då kraven genom lagändringar och från BBR höjts (www.boverket.se). Både 
material och personalkostnaderna har ökat och det är svårt att få tag på entreprenörer. Det 
krävs även att du som beställare är beredd och har möjlighet att betala mer för att få arbetet 
utfört. Enligt Munns och Bjeirmi (1996) krävs det en viss konkurrens för att ett projekt ska bli 
lyckad. Idag är konkurrensen på entreprenörer dock såpass hög att det medfört att Beta valt att 
sänka sin produktionstakt för nyproduktion. Beta har däremot större möjlighet till att bygga 
när marknaden inte är lika het. Bolagen har då en möjlighet att ta en större risk än de privata 
bolagen. De har därmed en högre sannolikhet till att uppnå de faktorer som Munns och 
Bjeirmi (1996) utöver konkurrens anger som faktorer som möjliggör ett lyckat projekt, som 
lönsamhet och marknadstillgänglighet.  
 
Beta har inte byggt några Kombohus trots att det diskuterats inom bolaget, anledningen är att 
Kombohusen inte varit lönsamma för dem att bygga. SABOs syfte med Kombohusen har varit 
att få fram ett alternativ till nyproduktionen där bolagen även kan minska kostnaderna 
(www.sabo.se), vilket inte stämt i Betas fall.  

5.2.3 Bostadsbolaget Gamma 
Gamma har den senaste tiden ökat sitt bostadsbyggande. De har en ny avdelning som arbetar 
med att ta fram nya projekt. Därför ser Gamma inte SABOs Kombohus som ett alternativ för 
dem idag. Gamma anser att det skulle bli dyrare för dem om de skulle välja ett nyckelfärdigt 
Kombohus. Det stämmer inte överens med SABO, som anger att ett Kombohus är 25 procent 
billigare att bygga än marknadspriset (www.sabo.se). En anledning till att Gamma inte valt 
Kombohus är för att de inte kan maximera byggrätten då det redan finns färdiga detaljplaner. 
Gammas kompetens inom projektutveckling och projektledning skulle bli överflödig. 
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Gammas VD:n säger ändå att det generellt sett har blivit dyrare att bygga de senaste åren på 
grund av den stora efterfrågan. 
 
Trots att Gamma vill vara proaktiva och drivande för bostadsutvecklingen beskriver de att de 
har svårt att möta de krav som ställs för nyproduktionen. Även om de har ökat sin 
produktionstakt skulle det behövas en ännu högre takt. Att bostadssektorn har haft svårt att 
hänga med i utvecklingen anger VD:n delvis beror på otydliga direktiv från det politiska 
hållet. De lovar regellättnader men under de senaste åren har det istället bara blivit allt mer 
krävande och kostsamt att bygga. Regeringen har stort inflytande över bostadspolitiken 
(www.riksdagen.se). Det kan därför konstateras att det som regeringen uttryckt, istället gjort 
bostadsmarknaden mindre effektiv. Ägardirektiven anser D1 däremot är tydliga, kommunen 
har genom sitt ägande satt ett krav på hur mycket som ska byggas. Ägardirektiven finns till 
för att styra bolaget i den riktning kommunen vill (www.sabo.se). Genom ägarnas krav 
framgår att Delta ska växa som bolag och en dialog förs mellan bolaget och styrelsen om vad 
för produktionstak som är möjligt. Vilket skapar en förståelse och tydlighet för båda parter.   

5.2.4 Bostadsbolaget Delta 
Enligt respondent D2 är inte bostadsbristen lika stor som den påstås vara utifrån Boverkets 
prognos, det varken behövs eller går att bygga 700.000 nya bostäder på tio år. D2 refererar till 
en analytiker på Boverket som menar att andra faktorer, exempelvis viljan att vara ett 
individualistiskt samhälle, är bakgrunden till att det fattas bostäder. Respondent D2 förklarade 
under intervjun, “Det finns massor av plats i Sverige. Det som har hänt är att vårt sätt att leva 
gör att vi har ett skenbart jättebehov. Problemet är att de flesta som efterfrågar bostäder nu, 
kommer inte ha råd att betala för dem.” (D2, 2016-04-12). Respondent D2 håller därför inte 
med Boverkets prognos om att det i Sverige behöver byggas 700.000 lägenheter 
(www.boverket.se), utan tolkar istället bostadsbristen som analytikern. 
 
Kommunen som Delta är verksam i har en befolkningsökning vilket gör att Delta bygger 
ändå, vilket bestäms av ägaren genom ägardirektiven (www.sabo.se). I Deltas fall har 
byggnation av Kombohusen från SABO fungerat bra och har både avslutade och pågående 
projekt i bolaget. Även om Delta inte kunde ta del av den befintliga upphandlingen som 
SABO gjort har det lett till andra fördelar. Bolaget Delta utmanade istället den lokala 
marknaden som lyckades ge ett godkänt anbud. Kombohusen har framförallt lärt Delta hur 
billigt det går att bygga och fått marknaden tänka mer effektivt. Det är precis det som syftet 
från SABO har varit, att kunna pressa priserna på marknaden (www.sabo.se).   

5.2.5 SABO 
Eftersom det finns en bostadsbrist som SABO anser skapar negativa konsekvenser både för 
samhället och för marknaden, vill de att det ska byggas bostäder och att deras medlemmar ska 
ha bästa möjlighet att göra det. Idag finns det en brist på entreprenörer vilket SABO har olika 
förslag till lösningar på. Ett alternativ enligt SABO är att få hit utländska aktörer som kan 
hjälpa till att ta de jobb som svenska entreprenörerna inte hinner med och även pressa 
priserna. 
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SABO förklarade att näst intill all respons om Kombohusen har varit positiv. För kommuner 
med god konkurrens är inte Kombohusen lika efterfrågade eftersom marknaden redan 
fungerar. SABOs svar till att Kombohusen inte alltid varit lönsamma på andra platser är att 
det inte bara har med Kombohusen att göra, “Får de inte lönsamhet med ett Kombohus, får de 
inte lönsamhet med något annat heller. Lönsamhet i projekten är viktig men finns inte 
betalningsviljan och är marknadens krav vad avser avkastning hög (d.v.s. risken är för hög), 
blir det svårt och i många lägen omöjligt att bygga nytt” (SABO, 2016-05-04). 

5.2.6 Jämförelse 
Överlag har bolagen de senaste åren ökat sin nyproduktion. Vissa har varit lite före och 
lyckats handla upp bra entreprenader innan priserna ökat. Kostnaderna på entreprenader är 
något som är en svårighet idag för de bolag som vill bygga. Även bristen på att få tag på 
entreprenörer gör det svårt. Att bolagen byggt mer beror på ägardirektiven. Ägardirektiven 
verkar dock inte vara lika högt satta, jämfört med vad politikerna och boverket angivit 
(www.regeringen.se; www.allmannyttan.se; www.ne.se). Kravet på ett ökat byggande kan ses 
ha en koppling till ett större politisk sammanhang av vad för riktlinjer som kommer från 
riksdagen och regeringen.   
 
Åsikterna kring Kombohusen skiljer sig åt mellan respondenterna. Det som framkommit är att 
de alla ser det som något positivt överlag, men alla bolag ser inte någon vinning med att själva 
välja Kombohus, framför sina egna hus. En anledning till att inte bygga Kombohus är att 
många av bolagen redan har kunskapen och resurserna att ta fram projekt inom bolaget. Det 
innebär att det skulle kosta dem mer att använda sig av ett färdigt Kombohus och att det inte 
skulle utnyttja den interna kompetensen. Även SABO förklarar att Kombohusen inte är lika 
eftertraktade på väl fungerande marknader. Att det skulle kosta mer att bygga ett Kombohus 
går emot vad SABO framhåller. Något som framkommit genom intervjuerna och visat sig 
vara en av orsakerna är att det är väldigt kostsamt för bolagen att göra förändringar på ett 
Kombohus. Det gäller att ha en byggrätt som är perfekt lämpad för att bygga ett Kombohus 
och i det fallet om allt stämmer är SABOs koncept effektivt. Kombohusen kan därför ses som 
ett komplement som till viss del underlättar nyproduktionen för mindre allmännyttiga bolag. 
Konceptet har däremot hjälp bolagen att pressa priserna och agera som ett riktmärke för en 
rimlig prisnivå för entreprenader.   

5.3 Hållbarhet 

5.3.1 Bostadsbolaget Alfa 
Respondenterna från bolaget Alfa tycker att hållbarhet är viktigt i ett bostadsbolag. A1 
förklarade, “Man kan tycka vad man vill men det är nödvändigt. Det är långsiktiga grejer som 
vi sysslar med, huset står där kanske i hundra år och det är mycket av strukturen som låses 
upp direkt när man bygger som är svårt att ändra om man hamnar fel redan där” (A1, 2016-
03-29). Uttalandet om att göra rätt från början kan kopplas till Powl och Skitmores (2005) 
påstående att en bra projektledare bör rätt sak vid rätt tidpunkt.  
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För att säkerställa bolagets miljömässiga hållbarhet har Alfa tagit fram ett miljöprogram som 
de följer. Alfa ställer även krav på entreprenörerna att endast använda material som godkänns 
av SundaHus, vilket underlättar kvalitetssäkringen. De har även specifika energimål för 
projekt och testar olika förnybara energikällor för att minska miljöpåverkan. Enligt Lönnroth 
(2014) kan bolag skapa affärsmässighet genom att försöka hitta nya metoder för att minska 
påverkan på miljön, vilket Alfa gör. För Alfa är även den sociala hållbarheten viktig och har 
därför en hel avdelning som arbetar med boendefrågor. Alfa syn på hållbarhet stämmer 
överens med Hansson et al. (2015) som nämner att hållbar utveckling är mer än miljömässiga 
mål och även innefattar social hållbarhet.   

5.3.2 Bostadsbolaget Beta 
Beta arbetar med att kvalitetssäkra material genom Bastas register (www.bastaonline.se). 
Deras fokus på hållbarhet varierar från projekt till projekt. Respondent B1 anger, som 
Hansson et al. (2015) att hållbarhet innefattar flera olika områden. Bolaget har valt att ställs 
hårdare krav än Boverket gällande energiförbrukningen (www.boverket.se). Vilket innebär att 
de inte ser Boverkets energikrav som något hinder. B1 förklarar att det valt att prova på olika 
metoder för att arbeta hållbart kring miljö. På så sätt går att konstarea att Beta anser 
hållbarheten vara viktig för bolaget, vilket stämmer överens med Lönnroth (2014) som anger 
hållbarhetsarbetet som en affärsstrategi. Respondenterna från Beta nämner inte deras arbete 
för att säkra social hållbarhet. 

5.3.3 Bostadsbolaget Gamma 
Hållbarheten kan delas in i tre delar, ekologisk, ekonomisk och social (www.boverket.se). 
VD:n för Gamma förklarar att de gjort sin uppdelning av det hållbara arbetet på samma sätt. 
Den hållbarhet som är kopplad till miljön berättar VD:n att bolaget arbetat med under en 
längre tid. De tror på individen kopplat till storheten. Gamma har nyligen gjort om bolagets 
gamla hållbarhetsmål och jobbar idag efter tre förnyade mål. G1 förklarar att de valt att 
använda sig av SundaHus för att välja bra material. Att garantera att de material som används 
håller de miljökrav som finns innebär att arbeta hållbart (www.sundahus.se). G1 förklarar 
vidare att de försöker välja material som är bra men inte allt för kostsam då de även måste 
klara av den ekonomiska hållbarheten. Idag arbetar Gamma utifrån kommunens miljöpolicy 
men det är tänkt att det ska utformas en egen som är bättre anpassad till deras verksamhet. 
Hållbarhet ses av båda respondenter som en viktig och självklar del av verksamheten. 

5.3.4 Bostadsbolaget Delta 
Respondent D2 från Delta förklarar att bolaget försöker arbeta efter att göra rätt från början 
för att slippa ändra saker i efterhand vilket är kostsamt. Respondent D1 talar om att bolaget 
Delta arbetar med att driften ska vara så hållbar som möjligt. Bolaget har även valt att 
använda sig av bergvärme vid nyproduktion, vilket tar till vara på geoenergi. Precis som i 
Alfas fall förklarade Lönnroth (2014) att nya sätt att minska miljöpåverkan kan skapa 
affärsmöjligheter för ett bolag.  
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5.3.5 SABO 
SABO förklarade att de inte ville ställa några hållbarhetskrav på sina medlemmar utan vill att 
det istället ska vara lönsamt för bolagen på lång sikt. I enlighet med Hansson et al. (2015) har 
SABO en syn på hållbarhet som inkluderar miljömässighet, ekonomi och social hållbarhet. 

5.3.6 Jämförelse 
Alla bolag arbetar aktivt med den miljömässiga hållbarheten, även om de i många fall har 
olika fokus beroende på projekt. I vissa fall ställer bolagen högre energikrav än Boverket och 
i andra fall prioriteras andra faktorer. Flera av bolagen nämner också att de försöker införa 
förnybar energi i organisationen, vilket enligt Lönnroth (2014) skapar en affärsmöjlighet. 
 
Bolagens fokus på den sociala hållbarheten har utifrån de svar som givits varierat. Exempelvis 
talar bolaget Alfa om att de har en hel avdelning som arbetar med kundutveckling, medan 
Beta och Delta inte tar upp deras kundrelationer. 

5.4 Projektledning 

5.4.1 Bostadsbolaget Alfa  
Respondent A1 förklarar att en utmaning för projektledningen är att samordna interna och 
externa parter till en helhet. Det krävs enligt A1 att allt går samman på ett bra sätt för att 
uppnå ett önskat projektresultat. Det stämmer överens med Chang och Schen (2009) som tar 
upp samordning som en kritisk punkt i projektledning. Respondent A2 belyser istället 
svårigheten med att få ihop kalkyler och den ekonomiska delen som en utmaning. Enligt 
Rämo (2002) samt Powl och Skitmore (2005) är det inom projektledningen effektivt att arbete 
som generalist och ta in specialister inom andra områden. Projektledaren A1 beskrev att han 
inte är specialist på allt, utan anlitar konsulter och andra som är experter på detaljområden, 
“Som projektledare kan man inte heller alla fackområden utan då knyter vi in en organisation 
där vi tar in en arkitekt, elektriker, en tekniker, alltså en specialist i alla fack och så driver vi 
då detta under projekteringsskedet. Genom projekteringsmöten formar man projektet 
tillsammans med experterna så får man fram en handling.” (A1, 2016-03-29).   
 
Båda projektledarna i bolaget Alfa beskriver att de har en stor frihet i projektledningen inom 
de ramar som styrgruppen sätter för projektet. En projektledare som tar större ansvar ökar 
enligt Yang, Huang och Wu (2011) möjligheten för ett bättre samarbete inom projektteamet, 
vilket innebär att möjligheten till att uppnå målen blir större. Munns och Bjeirmi (1996) 
förklarar att det finns delar som projektledningen inte kan styra över då det tillhör ett större 
sammanhang. Det stämmer överens med att Alfas projektledning inte är detaljstyrd men har 
vissa begränsningar. 
 
Enligt Munns och Bjeirmi (1996) kan projektmedlemmars uppfattning av målen skilja sig åt, 
därför kan det vara bra att i ett tidigt skede informera alla inblandade om projektets 
långsiktiga mål. I Alfa finns det utifrån respondenternas svar en bra balans mellan 
ägarstyrning och arbetet i organisationen. Ägarna går inte in och detaljstyr men de sätter upp 
långsiktiga mål som bolaget måste följa, som även SABO nämner är ägardirektivens syfte 
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(www.sabo.se). I Alfas fall har projektledarna inte direkt kontroll på alla specifika 
ägardirektiv, men de implementeras i organisationen av VD och avdelningscheferna.   

5.4.2 Bostadsbolaget Beta 
Jansson och Ljung (2004) förklarar att projektledaren är en tillfällig chef i ett projekt som tar 
över befogenheter och får ett större operativt ansvar. Enligt Yang, Huang och Wu (2011) 
presterar en projektledare bättre om denna får större frihet och ansvar i projektet. 
Projektledarna i Beta har en stor frihet i projektledningen, inom de ramar som styrelse sätter. 
Om det inte finns något som antyder på att projektledningen inte fungerar förklarar 
respondent B2 att han som VD sällan går in och bevakar. Enligt Yang, Huang och Wu (2011) 
bör bolaget därför ha goda förutsättningar för en lyckad projektledning. Projektledaren får 
möjlighet att styra projekten i den riktning som denne med en god helhetsbild över projekten 
tycker lämpar sig bäst.  
 
Som tidigare nämnt anser Munns och Bjeirmi (1996) att det är viktigt att alla 
projektmedlemmar har en jämlik bild av det långsiktiga målet. Respondent B2 förklarar 
vikten av att ägardirektiven ska genomsyras i hela bolaget och att de tillsammans arbetar för 
att uppnå ägarens krav. Även respondent B1 talar om att ägardirektiven finns med i hela 
organisationens arbete och ledningsgruppen arbetar för att sprida ägarnas vision. Om bolagets 
ägarstyrning jämförs med ett stort projekt där det är viktigt att alla deltagare är medvetna om 
organisationens mål, stämmer i det här fallet Munns och Bjeirmis (1996) teori med bolaget 
Betas struktur.  
 
B1 förklarar att projektledningen innebär ett samarbete mellan olika avdelningar samt 
entreprenörer. Han nämner flera olika faktorer som måste vägas in. B1 nämner bland annat att 
sätta upp en rimlig tidsplan och att finna en balansgången för när han som projektledare måste 
våga släppa taget. Faktorer som enligt Chang och Schen, (2009) samt Daft och Lengel, (1986) 
inkluderas i samordningen. Som B1 förklarar, likt Chang och Schen (2009) samt Daft och 
Lengel (1986) leder ovan nämnda faktorer till en osäkerhet om vad som är rätt och fel. 
Författarna förklarar att det skapar ett beroende mellan de olika parterna som är involverade. 
Vilket är vad B1 beskriver som sin utmaning, att samordna projekten för att det ska fungera 
på bästa möjliga vis.   

5.4.3 Bostadsbolaget Gamma 
Hansson et al. (2015) anger att ett projekt är temporärt och finns till för att uppfylla ett 
mål.  Vidare förklarar Jansson och Ljung (2004) att projektledningen innebär en avlastning 
för chefen och att projektledaren får en stor ansvarsfrihet. I Gammas fall stämmer ovan 
nämnd teori väl överens med verkligheten. G1 bär ett stort ansvar för projekten och stämmer 
regelbundet av med sin chef, i detta fall VD:n. G1 är den som styr överprojektet och tar 
endast hjälp av VD:n när situationen kräver. En projektledare behöver få ett stöd från sin chef 
samtidigt som det ges en frihet till att styra över projektet själv (Rämo, 2002; Powl & 
Skitmore, 2005). Både G1 och Gammas VD förklarar att det har ett väl fungerande samarbete 
dem emellan och med övriga parter, så som arkitekter och övriga kollegor inom bolaget. 
Förväntningarna för ett projekt skiljer sig oftast åt mellan projektmedlemmarna och därför är 



 58 

det viktigt att flera olika parter får göra sin röst hörd (Munns & Bjeimi, 1996). Studier har 
visat att en interaktion mellan designers och konstruktörer ger ett bättre projektresultat (Chang 
& Shen, 2009; Kog et al., 1999), vilket är så Gamma verkar arbeta utifrån de svar 
respondenderna givit. Munns och Bjeirmi (2009) förklarar vidare att en beställare oftast har 
ett mer långsiktigt perspektiv än andra projektmedlemmar som efter projektets slutförande 
lämnar. I Gamma är det VD:n som beställer projekten, men även G1 kan ses ha ett långsiktigt 
perspektiv. I och med att Gamma kommer behålla fastigheten och arbetar för att kunna 
förvalta den under en lång tid framöver, finns det långsiktiga perspektivet med.  
 
Vissa faktorer som Munns och Bjeirmi (1996) anger att ett projekt många gånger är beroende 
av kan återfinnas i de svar respondenterna från Gamma givit. Konkurrens, kundnöjdhet samt 
lönsamhet är faktorer som kan kopplas direkt till de lagkrav som ställs på allmännyttan. 
Konkurrensen finns reglerad i LOU (SFS 2007:1091) och kundnöjdheten och lönsamheten 
regleras  i lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (SFS 2010:879). En faktor 
som anges som en orsak till att projektet misslyckas är att ledningen inte ger ett tillräckligt 
stöd. Så som det ser ut för Gamma idag verkar det inte vara något problem. De förslag som 
bolaget framför till styrelsen är väl genomarbetade och styrelsen litar på VD och hans 
anställdas arbete. G1 och VD:n, G2, har som tidigare nämnts även en god kontakt och 
stämmer varje vecka av med varandra. 
 
I ägardirektiven och bolagsordningen framgår vad kommunen vill uppnå genom sitt ägande i 
bolaget (www.sabo.se). VD fördelar ut de direktiv som styrelsen beslutar om. G1 informeras 
som projektledare vad som gäller för hur mycket som ska byggas. VD:ns uppgift är att 
kontrollera och styra över de mål som ställs upp i ägardirektiven och bolagsordningen. 

5.4.4 Bostadsbolaget Delta 
Båda respondenterna från bolaget Delta talar om att det inte finns någon bestämd struktur för 
projektledningen, men att de arbetar för att ta fram det. Respondent D2 förklarar samtidigt att 
han vill införa en ny upphandlingsmodell för bolaget som han tidigare arbetat med. 
Respondent D1 är ny som projektledare men förklarar att friheten inom projektledningen är 
stor. Eftersom det inte finns någon tydlig plan för projektledningens arbete anser D1 att det 
läggs mycket tid till att ta fram material och riktlinjer för varje projekt. Om det arbete som 
den individuella projektledaren genomför inte är effektivt anser Bandow (2001) samt Powl 
och Skitmore (2005) att det kan påverka projektresultatet negativt. Något som är tydlig att 
Delta arbetar för att förbättra och förhindra då det arbetar för att ta fram nya rutiner.  
 
Respondent D2 förklarade att en projektledare inte behöver kunna allt inom alla områden. 
”Byggbranschen är sådan att det enda du behöver veta är vad alla andra kan, för att varje 
person har ett väldigt smalt område som de jobbar med. Vi måste själva vara byggherrar och 
då måste det juridiskt sett finnas ett byggherresombud som kan fatta beslut i själva 
byggprojektet. Sen kan du leja ut allt annat, du kan ha en projekteringsledare och byggledare, 
sen köper man in konsulter.” (D2, 2016-04-12). Enligt Powl och Skitmore (2005) samt Rämo 
(2002) kan en effektiv projektledning igenkännas av att projektledaren är generalist och inte 
specialist på sitt område. En projektledares effektiva arbetsförmåga är betydelsefull för 
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projektets framgång. En svårighet med projektledningen är enligt respondent D2 att det inte 
går att veta vilka gömda problem som finns innan byggandet påbörjas. När ett projekt har en 
stor osäkerhet förklarar Chang och Schen (2009) samt Daft och Lengel (1986) att det finns ett 
stort behov av samordning.  
 
Respondenterna förklarar att ägardirektiven inte detaljstyr verksamheten, utan VD:n fördelar 
ut ägarnas vision i organisationen. Större frågor som policy tar däremot styrelsen beslut om 
med hjälp av underlag framtaget av VD:n. Som VD har därför respondent D2 mycket ansvar 
och möjligheter att påverka bolaget. Enligt Powl och Skitmore (2005) har det tidigare 
föreslagit att ha en enda chef för att förbättra projekt i byggindustrin. Nu har det däremot 
visats att det är projektledarens roll som är den viktigaste i projektledningen. För att 
projektledaren ska ge goda projektresultat och arbeta effektivt krävs det att den uppmuntras 
och ges frihet i sitt arbete (Bandow, 2001; Powl & Skitmore, 2005; Rämo, 2002). Yang, 
Huang och Wu (2011) förklarar också att en projektledare som tar mycket ansvar ökar 
möjligheterna för god kommunikation och samarbete mellan projektmedlemmarna. 

5.4.5 SABO 
SABO talar om att projektledningens utmaningar skiljer sig åt beroende på hur stort bolaget är 
och vilka faktorer som påverkar dem. Däremot tror inte SABO att projektledningens 
utmaningar skiljer sig åt mellan allmännyttiga och privata bolag. SABOs påstående skiljer sig 
från Thomasson (2009) istället förklarade, att bolag med både offentlig och privat karaktär 
kunde få det svårt och att mer motstridiga mål, till skillnad från privata bolag. SABO förklarar 
att allmännyttiga bolag ändå har ett större ansvar än att bara vara affärsmässigt, “Bolagen ska 
dessutom vara kommunens bästa verktyg vad avser bostadsförsörjningen, de ska ta och tar ett 
mycket stort ansvar för sin kommuns hållbara och strategiska utveckling. Eller summerat, det 
förpliktigar att vara allmännyttig, begreppet samhällsbyggare är det samlade begreppet för 
en projektledare inom allmännyttan.” (SABO, 2016-05-04). Bolagens allmännyttiga krav är 
inget projektledningen kan undgå. Enligt Munns och Bjeirmi (1996) finns det faktorer som 
projektledningen inte kan styra över eftersom den endast är en mindre del i ett större 
sammanhang.  

 5.4.6 Jämförelse 
Enligt Jansson och Ljung (2004) kan en projektledares handlingsfrihet inom projektet skilja 
sig åt beroende på hur organisationen ser ut. Alla projektledare som intervjuats känner att de 
har en stor frihet att forma projekten. De har en budget att förhålla sig till men hur de väljer 
att arbeta är mycket upp till dem. Det här är enligt Yuang, Huang och Wu (2011) positivt att 
projektledarna har en stor frihet eftersom det ökar kommunikation och sammanhållning inom 
projektteamet. Projektledningens utmaningar skiljer sig åt mellan bolag och respondenter. De 
flesta anser att lagar och direktiv försvårar, andra att ovissheten vad som gömmer sig i 
projektet och att våga delegera ut uppgifter och ansvar.  
 
Något som är gemensamt för bolagen är att de har långsiktiga ägardirektiv som genomsyrar 
hela organisationen, men som inte går in och detaljstyr. Det är ofta chefer eller VD:n på 
bolagen som ser till att de övriga anställda är väl medvetna om bolagets vision och 
gemensamma mål. VD:n går sällan in och detaljstyr i projektledningen. Det är projektledarens 
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uppgift att samordna projektet. Däremot skiljer sig deras övergripande inblick i projekten. I 
vissa bolag är VD:n mer involverad och har en större insyn i projekten.. Trots det är det 
projektledaren som har det största ansvaret, detta då det hos bolagen, ses som viktigt att 
projektledarna får styra över projekten. Ansvarsfrihet är en bidragande faktor till att lyckas 
som projektledare. Projektledarna förklarar att de fungerar mer som en samverkande del 
istället för att vara specialister på alla områden.  
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6. Slutsats 
 

I slutsatsen tas frågeställningen upp och slutsatser dras. Frågan delas upp i fyra olika 
områden och följer samma struktur som i den teoretisk referensramen och empirin. Detta för 
att göra det tydligare för läsaren att utläsa vad som framkommit av studien. De fyra 
områdena slutsatsen delas in i är krav, samhällsutveckling, hållbarhet och projektledning. 
Som avslut presenteras även författarnas egna reflektioner. 

 
 
Uppsatsen problemformulering lyder: Hur förhåller sig projektledningen till det 
allmännyttiga bostadsbolagets och samhällets krav? 
 
Kraven är tydliga men svåra att uppfylla - prioritering krävs 
 
Utifrån respondenternas svar har alla bostadsbolagen en god vetskap om vilka krav som ställs 
på dem och hur de ska hanteras. Det finns däremot svårheter att förena de olika kraven, 
exempelvis är det svårt att få ihop projektens budget. I det nuvarande läget får vi en 
uppfattning av att alla bolagen kan nå sina mål och följa ägardirektiven, men det märks av en 
viss oro. Ett av bolagen nämner att höjda räntor skulle göra det svårt för bolaget att underhålla 
befintligt bestånd samt att hyrorna skulle behöva höjas. Konsekvenserna av sämre 
förhållanden kanske inte drabbar bolaget, men istället samhället och de som bor i 
fastigheterna eftersom hyrorna höjs. Detta tyder på att bolagen påverkas av förändringar som 
sker i samhället. De höga entreprenadkostnaderna, som beror på den stora efterfrågan, har 
också försvårat för bolagen att få ihop projektens budgetar. De medverkande bolagen klarar 
av den ekonomiska gränsen i nuläget, men om budgeten skulle blir striktare, 
avkastningskraven öka och ytterligare produktionskostnader tillkomma skulle det troligen bli 
svårare för bolagen att få ihop sina kalkyler.  
 
Borys och Jemison (1989) samt Thomasson (2009) påstår att mål kan vara tvetydiga och 
motsägelsefulla i hybridorganisationer. I de bolagen vi studerat ses däremot kraven som något 
nödvändigt att förhålla sig till. En av anledningarna anses vara att kraven säkrar byggnadens 
kvalitet, vilket innebär en ekonomisk lönsamhet för bolagen på lång sikt. De flesta av bolagen 
anser däremot att byggprocessen hade kunnat vara smidigare om vissa regellättnader 
genomförts. Den största svårigheten, på grund av högt ställda krav, verkar vara att kombinera 
bolagens krav med att bygga billigt. En byggnad kan inte vara snyggast, ha de bästa 
materialen, vara energisnålast och billigast. Bolagen måste därför prioritera vad som är 
viktigast vid varje projekt.  
 
Samhällsutvecklingen bromsas av kraven 
 
Alla bolag, förutom ett har ökat sin nyproduktion sen ett par år tillbaka. Det bekräftar att 
kommunerna uppmärksammat att det finns ett stort behov av nya bostäder. Vi har även fått 
uppfattningen att de allmännyttiga bolagen anpassar sig till resterande marknad. Ett exempel 
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är att bolaget Beta valt att minska sin nyproduktion. Deras ägare anser att den privata 
marknaden har en tillräckligt hög produktionstakt och möter samhällets efterfrågan. Bolagen 
har större möjlighet till att bygga när marknaden inte är lika het, då det finns möjlighet att 
handla upp entreprenader till en lägre kostnad. De allmännyttiga bostadsbolagen finns istället 
som resurs och kan utnyttjas när de privata aktörerna är mer passiva och kommunen ändå ser 
en efterfrågan.  
 
SABO förklarar att de vill gynna all nyproduktion eftersom en bostadsbrist kan leda till 
negativa effekter. Däremot spelar det ingen roll om det är privata eller allmännyttiga aktörer 
som bygger. Det finns många faktorer som hindrar en lönsam samhällsutveckling, bland annat 
höga material-, personal- och entreprenadkostnader. Det kan konstateras att de allmännyttiga 
bolagens nyproduktion påverkas av hela bostadsmarknaden eftersom efterfrågan på 
entreprenörer styr kostnaderna. Vi kan se att det finns en vilja, speciellt från SABOs sida, att 
hitta lösningar för att kunna utöka bostadsbyggande utan att minska kvalitén på produkten. 
Överlag stämmer deras syn på den rådande bostadssituationen överens med vad 
bostadsbolagen som intervjuats förklarat.  
 
Vi kan dra slutsatsen att Kombohusen ses som ett bra koncept av samtliga bolag. Anledningen 
till att Kombohusen har varit lyckade kan bero på att vissa av de faktorer som försvårar 
byggprocessen tas bort. Exempelvis sparas tid och kostnader genom att ritningar och 
upphandlingar är klara. Däremot kan det konstateras att Kombohusen är långt ifrån den enda 
lösning för att öka produktionstakten. Detaljplanerna utnyttjas inte alltid till fullo om ett 
Kombohus väljs och kommunerna kräver i många fall en större variation och estetisk 
anpassning av de bostadshus som byggs. Kombohusen är ingen lösning för all nyproduktion 
eftersom en attraktiv stadsdel skapas av variaton. SABO arbetar med att ta fram flera 
alternativ och modeller av Kombohusen för att de ska kunna användas i större utsträckning. 
 
Hållbarhet - mer än ett krav 
 
Vi kan dra slutsatsen att hållbarhet betyder mycket för bolagen och är inte bara något som 
försvårar deras arbete. Enligt Lönnroth (2014) är hållbarhet en affärsstrategi och i de flesta 
fall verkar hållbarhetsarbetet självklart och okomplicerat. Flera av bostadsbolagen berättar att 
de valt att arbeta för att öka sina hållbarhetskrav ytterligare och sänkt sin energiförbrukning 
till lägre nivåer än vad Boverket kräver. Därför kan det konstateras att bolagen ser ett 
vinstsyfte med att arbeta hållbart.  
 
Bostadsbolagen inom allmännyttan har en syn på att hållbarhetsarbete bygger på att göra rätt 
från början. På så sätt krävs inte att ändringar och onödiga renoveringar görs i efterhand, 
vilket både är kostsamt och dåligt för miljön. Ett allmännyttigtbostadsbolag är en stor 
verksamhet som bygger, renoverar och förvaltar fastigheter. Bolagen har ansvar för att skapa 
en god miljö för deras hyresgäster, både när det gäller miljöaspekter och ur ett socialt 
perspektiv. Flera av bolagen arbetar med att skapa möjligheter för sina hyresgäster att tänka 
och leva hållbart. Bolagen arbetar för att hyresgästerna som bor hos dem ska minska sin 
förbrukning av icke förnybar energi, med hjälp av källsortering, tillgång till kollektivtrafik, 
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cykelmöjlighet och förnybara energikällor. Bolagen tar på så sätt sin del av miljöansvaret och 
arbetar för att påverka sin omgivning, vilket gynnar hela samhället. 
 
En god samordnande projektledning underlättar att uppnå kraven 
 
Vi har fått uppfattningen att projektledningen är en viktig och central del inom de 
allmännyttiga bostadsbolagen då nybyggnation och större renoveringsprojekt är ett måste för 
att säkra bolagens framtid. Ett bostadsbolag som inte bygger nytt eller renoverar befintligt 
bestånd kommer ha svårigheter att gå runt finansiellt. I samtliga fall fungerar 
projektledningen bra och har möjlighet att påverka arbetsmetoder och slutprodukter. Det är 
viktigt att alla projektmedlemmar är medvetna om vad projektet ska uppnå. Bolagen talar om 
vikten av att ägarnas vision måste genomsyra hela organisationen, vilket ökar 
förutsättningarna att uppnå bolagens uppsatta mål.  
 
Projektledarna arbetar kvar på bolagen även efter projektens avslut och det finns därför en 
vilja att prestera så bra som möjligt. Projektledarna kan även ta med erfarenhet från tidigare 
projekt för att utveckla och förbättra framtida projekt. Det konstateras därför att det finns en 
vilja hos projektledarna inom allmännyttan att agera affärsmässigt och samtidigt ta ett stort 
socialt ansvar. Vi anser att projekten och projektledarna har ett mer långsiktigt perspektiv än 
vad det i vissa fall beskrivs ha i teorin. Projektledningen arbetar för att utveckla bolagen under 
en längre tid och varje projekt påverkar bolagen långsiktigt. Flera av projektledarna beskriver 
det som en stor utmaning att få ihop de olika kraven som kan kopplas till att de är en 
hybridorganisation, samtidigt som projektledarna anser att allmännyttiga kraven skapar ett 
större värde för deras arbete. För att nå goda resultat och uppnå kraven är det viktigt för 
projektledningen att samordna projektet. Det krävs ett helhetsperspektiv och att 
projektledarna har tillit till sina medarbetare. Om alla medarbetar är medvetna om 
projektmålen och följer angivna krav fungerar samordningen och möjligheten är god att 
uppnå ett lyckat projektresultat. Yttre faktorer gör att projektledningen inte kan styra över alla 
delar, men en god vilja och samordning skapar de bästa förutsättningarna. 
 
Egna reflektioner 
Några tankar har uppkommit under arbetets gång, som vi anser ha en viss påverkan på 
bostadsbolagen och det fortsatta byggandet. Det kan bl.a. skapas en otydlighet när Boverket 
går ut med en byggbehovsprognos på 700.000 bostäder, samtidigt som Boverkets analytiker 
uttrycker att behovet av nya bostäder är betydligt mindre. Det prognostiserade 
byggnadsbehovet påverka bostadsbolaget eftersom ägardirektiven styr hur mycket bolaget ska 
bygga. Det är svårt för ägarna att veta vilka krav som ska ställas på nyproduktionen då 
prognoserna skiljer sig åt. Vi får även uppfattning av att politikerna skapar förväntningar om 
regellättnader som gör att bolagen avvaktar med att bygga för att de hoppas på förändringar 
som ska underlätta för dem som bolag att bygga nytt. Det bidrar till att bostadsbyggandet 
hamnar ännu mer efter.  
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7. Implikationer 
 

Genom studien hoppas vi att bolag kan dra lärdom av både den teoretiska referensram och 
insamlad data i form av intervjuer. Uppsatsen kan bidra till att skapa en förståelse för hur 
projektledningen inom allmännyttan fungerar och ställer sig till samhällets krav. Bolagen kan 
även dra lärdom av hur andra bolag valt att hantera kraven. Vår uppfattning är att 
projektledarna har en bra insyn både i projekten och yttre samhällsfaktorer. Projektledarna 
inom allmännyttan har oftast ett stort engagemang och drivs av att vara med och förändra och 
utveckla samhället.   
 
Studien kan bidra med viktig information för kommun och politiker då de får en inblick i 
bolagens och projektledningens uppfattning av kraven. Genom att få en förståelse av 
utmaningarna bolagen ställs inför kan en bättre fungerande bostadsmarknad, som främjar en 
hållbar samhällsutveckling utvecklas.  

8. Framtida forskning 
 

Den kvalitativa forskningen kan kompletteras med en kvantitativ undersökning där fler bolag 
och respondenter intervjuas. Det kan göras ett större urval av både bolag och personer i 
organisationen. I uppsatsen har vi i en liten skala nämnt ägares och politikers påverkan på 
bolagen. Deras perspektiv och inverkan finns det möjlighet till att studera mer ingående i 
framtida studier. Vår studie är framtagen för att skapa ett helhetsperspektiv, det vore därför 
intressant att göra mer djupgående studier av de krav vi studerat. 
 
Eftersom samhället ständigt förändras, både inom finansiella och sociala termer kan en 
uppföljning av utvecklingen även studeras. Då många allmännyttiga bostadsbolag befinner sig 
i en expansiv fas, vore det intressant att se hur expansionen har och kan komma att påverka 
bolagen. Intressant vore även att jämföra allmännyttans synsätt med privatägda bolag. Även 
om det i vår studie nämnts att det inte är någon större skillnad bör det ändå gå att finna vissa 
olikheter.  
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Bilagor 
Bilaga 1. Operationaliseringsschema projektledare 
 
Ämne Fråga Teoretisk referensram 
Bakgrund 1. Hur länge har du arbetat på bolaget? 

2. Tidigare erfarenheter? (Utbildning, 
arbete) 
3. Arbetsbeskrivning 

Jansson & Ljung, 2004 

Lagstiftning och 
myndighetskrav 

4. Vilka förändringar har skett sedan 
lagen om allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag trädde i kraft? 
5. Hur har vinstkravet som infördes med 
lagen förändrat er strategi/sätt att arbeta? 
6. Ska alla projekt uppfylla alla mål och 
krav? Varför, varför inte? 
7. Hur förenar ni de olika krav som 
ställs? Finns det några som går emot 
varandra? 
8. Vilka lagrum ställer störst krav er? 
Finns det lagrum som försvårar 
processen? 
9. Hur mycket påverkas ert arbete av 
andra krav, exempelvis krav med 
personalliggare som infördes 2016? 

SFS 2010:879 
 
Borys & Jemison, 1989; Brown, 
Waterhouse & Flynn, 2003; Ewert & 
Magetti, 2016; Thomasson, 2009; 
Munns & Bjeirmi, 1996 
 
Salonen, 2015; Turner, 1999 
 
SFS 2010:879; SFS 2007:1091; SFS 
2010:900; SFS 1998:808, Boverket, 
Skatteverket, Riksdagen, SABO 
 
Skatteverket 

Samhällsutveckling 10. Hur ställer ni er inför det ökade 
behovet av bostäder? 
11. Hur stor är möjligheten för ett 
allmännyttigt bolag att påverka 
bostadsbyggandet?  
12. Vad innebär möjligheten att bygga 
Kombohus för er? 

Boverket, SCB 
 
SABO 

Hållbarhet 13. Vad innebär hållbarhet för er? 
14. Har ni någon strategi för ett hållbart 
byggande? 

Hansson et al., 2015 
riksdagen.se, sundahus.se; 
bastaonline.se; Lönnroth, 2014 

Projektledning 15. Hur ser möjligheterna ut för dig att 
påverka bolagets arbetssätt? 
16. I vilket stadie kommer projektledaren 
in i processen? 
17. Vad anser ni vara den största 
utmaningen kring samordnande av 
projekt? 
18. Påverkas ditt arbete av 
bolagsordningen och i så fall hur? 
19. Påverkas ditt arbete av ägardirektiven 
och i så fall hur? 
20. Hur ser du på din roll/dina uppgifter 
som projektledare i 
projekteringsprocessen? 

Hansson et al., 2015; Jansson & Ljung, 
2004; Munns & Bjeirmi, 1996 
 
Chang & Shen, 2009; Kog et al., 1999; 
Daft & Lengel, 1986; Loch & 
Terwiesch, 1998; Powl & Skitmore, 
2005; Yang, Huang & Wu, 2011 
 
Jansson & Ljung, 2004; Munns & 
Bjeirmi, 1996 
 
SFS 1991:900; SABO 
 
Riksdagen 

 



 

Bilaga 2. Operationaliseringsschema VD 
 
Ämne Fråga Teoretisk referensram 
Bakgrund 1. Hur länge har du arbetat på bolaget? 

2. Tidigare erfarenheter? (utbildning, 
arbete) 
3. Arbetsbeskrivning? 

 

Lagstiftning och 
myndighetskrav 

4. Vilka förändringar har skett i 
projektgången de senaste åren sedan den 
nya lagen om vinstkrav om 2011? 
5. Hur har vinstkravet som infördes 2011 
förändrat er strategi/sätt att arbeta? 
6. Ska alla projekt uppfylla alla mål och 
krav? Varför, varför inte? 
7. Hur förenar ni de olika krav som 
ställs? Finns det några som går emot 
varandra? 
8. Vilka lagrum ställer störst krav? Finns 
det lagrum som försvårar processen? 
9. Hur mycket påverkas ert arbete av 
andra krav, exempelvis krav med 
personalliggare som infördes 2016? 

SFS 2010:879 
 
Borys & Jemison, 1989; Brown, 
Waterhouse & Flynn, 2003; Ewert & 
Magetti, 2016; Thomasson, 2009; 
Munns & Bjeirmi, 1996 
 
Salonen, 2015; Turner, 1999 
 
SFS 2010:879; SFS 2007:1091; SFS 
2010:900; SFS 1998:808, Boverket, 
Skatteverket, Riksdagen, SABO 
 
Skatteverket 

Samhällsutveckling 10. Hur ställer ni er inför det kraftigt 
ökade behovet av bostäder? 
11. Hur stor är möjligheten för ett 
allmännyttigt bolag att påverka 
bostadsbyggandet?  
12. Vad innebär möjligheten att bygga 
Kombohus för er? 

 
Boverket, SCB 
 
SABO 

Hållbarhet 13. Vad innebär hållbarhet för er? 
14. Har ni någon strategi för ett hållbart 
byggande? 

Hansson et al., 2015 
riksdagen.se, sundahus.se; 
bastaonline.se; Lönnroth, 2014 

Projektledningen 15. Hur ser möjligheterna ut för dig att 
påverka bolagets arbetssätt? 
16. I vilket stadie kommer projektledaren 
in i processen? 
17. Vad anser ni vara den största 
utmaningen kring samordnande av 
projekt? 
18. Påverkas ditt arbete av 
bolagsordningen och i så fall hur? 
19. Påverkas ditt arbete av ägardirektiven 
och i så fall hur? 
20. Hur stor insyn har du i 
projektledarens arbete? 

Chang & Shen, 2009; Kog et al., 1999; 
Daft & Lengel, 1986; Loch & 
Terwiesch, 1998; Powl & Skitmore, 
2005; Yang, Huang & Wu, 2011 
 
Jansson & Ljung, 2004; Munns & 
Bjeirmi, 1996 
 
SFS 1991:900; SABO 
 
Riksdagen 

 
 
  



 

Bilaga 3. Operationaliseringsschema SABO 
 
Ämne Fråga Teoretisk referensram 
SABOs arbete 1. Hur bistår ni bolagen med hjälp för att 

klara de krav som ställs på dem? 
 

Lagstiftning och 
myndighetskrav 

2. Ställer ni specifika krav på era 
medlemmar, exempelvis 
miljöcertifieringar och liknande? 
3. Vad är de största utmaningarna enligt 
er som allmännyttan ställs inför i 
nuläget? 
4. Hur har vinstkravet som infördes 2011 
förändrat era medlemmars arbete? Vilka 
förändringar har skett i projektgången för 
era medlemmar sedan den nya lagen om 
vinstkrav kom 2011? 
5. Vad anser ni vara den största 
utmaningen kring samordnandet av ett 
projekt för era medlemmar? 
6. Vad anser ni generellt är 
projektledningens största utmaning i 
allmännyttiga bolag? 
7. Finns det några krav som ni anser går 
emot varandra? 

SFS 2010:879 
 
SFS 2010:879; SFS 2007:1091; SFS 
2010:900; SFS 1998:808, Boverket, 
Skatteverket, Riksdagen, SABO 
 
Jansson & Ljung, 2004; Chang & 
Schen, 2009; Kog et al., 1999; Daft & 
Lengel, 1986; Loch & Terwiesch; Powl 
& Skitmore, 2005; Bandow, 2001; 
Rämö, 2002 

Samhällsutveckling 8. Hur ställer ni er inför det kraftigt 
ökade behovet av bostäder? 
9. Hur stor är möjligheten för ett 
allmännyttigt bolag att påverka 
bostadsbyggandet? 
10. Vad innebär möjligheten att bygga 
Kombohus? 
11. Vad ser ni för utvecklingspotential 
för Kombohus? 
12. Vad har ni fått för respons från 
bostadsbolagen om Kombohusen? 
13. Vad tror ni är anledningen till att 
Kombohusen inte är lönsamma för alla 
bostadsbolag? 

 
SCB 
 
Boverket 
 
SABO 
 
 
 

Hållbarhet 14. Vad innebär hållbarhet för er?  
15. Har ni någon övergripande strategi 
för ett hållbart byggande som ni 
förmedlar ut till era medlemmar? 

Hansson et al., 2015 
 
Lönnroth, 2014 

 
  



 

Bilaga 4. Intervjufrågor till projektledare och VD/distriktschef 
 
Bakgrund: 

1. Hur länge har du arbetat på bolaget? 
2. Tidigare erfarenheter (arbete, utbildning) 
3. Arbetsbeskrivning? 

 
Frågor om lagstiftning och myndighetskrav: 

1. Vilka förändringar har skett i projektgången sedan lagen om allmännyttiga 
kommunala bostadsaktiebolag trädde i kraft? 

2. Hur har vinstkravet som infördes med lagen förändrat er strategi/ sätt att arbeta? 
3. Ska alla projekt uppfylla alla mål och krav? Varför, varför inte? 
4. Hur förenar ni de olika krav som ställs? Finns det några som går emot varandra? 
5. Vilja lagrum ställer störst krav på er? Finns det lagrum som försvårar processen? 
6. Hur mycket påverkas ert arbete av andra krav, exempelvis krav med personalliggare 

som infördes 2016? 
 
Frågor om samhällsbyggnad: 

1. Hur ställer ni er inför det ökade behovet av bostäder? 
2. Hur stor är möjligheten för ett allmännyttigt bolag att påverka bostadsbyggandet? 
3. Vad innebär möjligheten att bygga Kombohus för er? 

 
Frågor om hållbarhet: 

1. Vad innebär hållbarhet för er? 
2. Har ni någon strategi för ett hållbart byggande? 

 
Frågor om projektledarrollen: 

1. Hur ser möjligheterna ut för dig att påverka bolagets arbetssätt? 
2. I vilket stadie kommer projektledaren in i processen? 
3. Vad anser ni vara den största utmaningen kring samordnande av projektet? 
4. Påverkas ditt arbete av bolagsordningen och i så fall hur? 
5. Påverkas ditt arbete av ägardirektiven och i så fall hur? 

 
Fråga till projektledare: 

1. Hur ser du på din roll/dina uppgifter som projektledare i projekteringsprocessen? 
 
Fråga till VD/distriktschef: 

1. Hur stor insyn har du i projektledaren arbete? 
  



 

Bilaga 5. Intervjufrågor till SABO 
 
Bakgrund: 

1. Hur bistår ni bolagen med hjälp för att klara de krav som ställs på dem? 
2. Ställer ni specifika krav på era medlemmar, exempelvis miljöcertifiering och 

liknande? 
 
Frågor om lagstiftning och myndighetskrav: 

1. Vad är den största utmaningarna/krav enligt er som allmännyttan ställs inför i nuläget? 
2. Hur har vinstkravet som infördes 2011 förändrat era medlemmars arbete? Vilka 

förändringar har skett i projektgången för era medlemmar sedan den nya lagen om 
vinstkrav kom 2011? 

3. Vad anser ni vara den största utmaningen kring samordnandet av ett projekt för era 
medlemmar? 

4. Vad anser ni generellt vara projektledningens största utmaning i allmännyttiga bolag? 
5. Finns det några krav som ni anser gå emot varandra? 

 
Frågor om samhällsutveckling: 

1. Hur ställer ni er inför det ökade behovet av bostäder? 
2. Hur stor är möjligheten för ett allmännyttigt bolag att påverka bostadsbyggandet? 
3. Vad innebär möjligheten att bygga Kombohus? 
4. Vad ser ni för utvecklingspotential för Kombohus? 
5. Vad har ni fått för respons från bostadsbolagen om Kombohusen? 
6. Vad tror ni är anledningen till att Kombohusen inte är lönsamma för alla bolag? 

 
Frågor om hållbarhet: 

1. Vad innebär hållbarhet för er? 
2. Har ni någon övergripande strategi för ett hållbart byggande som ni förmedlar ut till 

era medlemmar? 
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