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Förord 
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processens gång.  
 
Vi vill även rikta ett stort tack till våra respondenter; Philip Jacobsson och Linda Kruse från 
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erfarenheter och kunskaper. 
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Abstract 
 
Title: Real estate companies´ rent setting and investment propensity in new construction of 
rental apartments –how the introduction of presumption rent has changed real estate 
companies operating within Halland.  
 
Problem background: The housing shortage has for a long time been a commonly known 
problem in Sweden and the greatest shortage consists of in particular rental apartments. Even 
though the shortage is a fact, today´s new construction is not enough to compensate for the 
many years of housing shortage in combination with the increasing population. Above all, the 
shortage is attributable to the lack of investment propensity in new construction of rental 
apartments, due to the fact that rental regulations limit its profitability. The limited 
profitability in new construction of rental apartments and the problems surrounding its rent 
setting was discussed as early as the time around World War II. Although the rent system and 
its regulations have changed significantly over the years, both the shortage and the problems 
surrounding new construction of rental apartments remain. Since real estate companies 
require probability to invest the government saw the need to reform the rent system. In 2006 
they introduced a possibility to abandon the current rent regulations, called the presumption 
rent. The purpose was to stimulate investment in new construction of rental apartments by 
allowing a higher rent during the first 15 years, and thereby increase its profitability.   
 
Purpose: The purpose of the essay is to explain how presumption rent has changed the rent 
setting and investment propensity in new construction of rental apartments in real estate 
companies operating within Halland. In order to fulfill the purpose, we will describe how the 
rent setting is done and how real estate companies make an investment decision.  
 
Research problem: How has presumption rent changed real estate companies´ rent setting 
and investment propensity in new construction of rental apartments?  
 
Method: The essay is of both deductive and inductive nature since previous research formed 
the core for gathering the empirical data and then was adjusted after completed interviews. As 
previous research within the subject was limited, we chose to conduct a qualitative survey 
through personal interviews with respondents from Halmstad Fastighets AB, Eksta Bostads 
AB, Fastighetsstaden i Halmstad AB and Trollängen Bostad AB. Since the essay was based 
on interviews with four real estate companies operating within Halland the intention was not 
to allow generalization.  
 
Findings: The result shows that real estate companies independent size and ownership for 
most part base their investment decisions on profitability, but also include preferences, values 
and intuition in their decision making. The result also shows that presumption rent has 
increased and that the greatest interest is found in large private real estate companies. The real 
estate companies that use presumption rent today agree that the rent system stimulates 
investment propensity in new construction of rental apartments, while other real estate 
companies claim that they have the same investment propensity since they reach equally high 
rent levels.  
 
Keywords: rent setting, presumption rent, new construction, rental apartments, investment 
propensity, investment decision. 



Sammanfattning 
 
Titel: Bostadsbolags hyressättning och investeringsbenägenhet i nyproducerade 
hyreslägenheter - hur införandet av presumtionshyra har förändrat bostadsbolag verksamma 
inom Halland. 
 
Problembakgrund: Bostadsbristen har länge varit ett allmänt känt problem i Sverige och det 
råder i synnerhet störst brist på hyreslägenheter. Trots att bristen är ett faktum byggs det idag 
inte tillräckligt för att kompensera för de många åren av bostadsbrist i kombination med den 
ökande befolkningstillväxten. Framförallt hänförs bristen till en minskad 
investeringsbenägenhet i nyproducerade hyreslägenheter till följd av bland annat de 
hyresregleringar som begränsar dess lönsamhet. Redan kring andra världskriget diskuterades 
de nyproducerade hyreslägenheternas begränsade lönsamhet och problematiken kring dess 
hyressättning. Trots att hyressättningssystemet och dess regleringar har förändrats markant 
över åren kvarstår både bristen på och problematiken kring nyproducerade hyreslägenheter. 
Då lönsamheten är en förutsättning för att bostadsbolag ska välja att investera i 
nyproducerade hyreslägenheter såg regeringen behov av en reformering av 
hyressättningssystemet. De införde därför år 2006 en möjlighet att frångå de rådande 
hyresregleringarna, vilken kom att kallas för presumtionshyra. Syftet var att stimulera 
investeringsbenägenheten i nyproducerade hyreslägenheter genom att under de första 15 åren 
tillåta en högre hyresnivå än övriga hyressättningssystem och därmed öka dess lönsamhet.  
 
Syfte: Uppsatsens syfte är att förklara hur presumtionshyra har förändrat hyressättning och 
investeringsbenägenhet i nyproducerade hyreslägenheter hos bostadsbolag verksamma inom 
Halland. För att uppfylla syftet kommer vi att beskriva hur hyressättning går till samt skapa 
förståelse för hur bostadsbolagen tar ett investeringsbeslut. 
 
Problemformulering: Hur har presumtionshyra förändrat bostadsbolags hyressättning och 
investeringsbenägenhet i nyproducerade hyreslägenheter? 
 
Metod: Uppsatsen är av både deduktiv och induktiv natur då tidigare forskning låg till grund 
för insamling av den empiriska datan och sedan kom att justeras efter genomförda intervjuer. 
Då tidigare forskning inom ämnet var begränsad valde vi att genomföra en kvalitativ 
undersökning genom personliga intervjuer med respondenter från Halmstad Fastighets AB, 
Eksta Bostads AB, Fastighetsstaden i Halmstad AB och Trollängen Bostad AB. Då uppsatsen 
byggde på intervjuer med fyra bostadsbolag i Halland var avsikten inte att möjliggöra 
generalisering.  
 
Slutsats: Resultaten visar att bostadsbolag oberoende storlek och ägarskap till stor del baserar 
sina investeringsbeslut på fastighetsinvesteringars lönsamhet, men även inkluderar 
preferenser, värderingar och intuition vid beslutsfattande. Resultaten visar även att 
presumtionshyra har blivit allt mer förekommande och att störst intresse finns hos stora 
privata bostadsbolag. De bostadsbolag som idag tillämpar presumtionshyra är eniga om att 
hyressättningssystemet stimulerar investeringsbenägenheten i nyproduktion av 
hyreslägenheter, medan övriga bostadsbolag hävdar att de idag har en lika hög 
investeringsbenägenhet då de når lika höga hyresnivåer.  
 
Nyckelord: hyressättning, presumtionshyra, nyproduktion, hyreslägenheter, 
investeringsbenägenhet, investeringsbeslut.  
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1. Inledning 
 

Kapitlet syftar till att ge läsaren en uppfattning om uppsatsens ämnesområde. Inledningsvis 
presenteras problembakgrund till uppsatsens ämne för att vidare övergå i en 
problemdiskussion. Problemdiskussionen mynnar sedan ut i en problemformulering, vilken 
uppsatsen syftar till att besvara. 

 

1.1 Problembakgrund 
Bostadsmarknaden i Sverige har under de senaste decennierna präglats av stora svängningar 
(SCB, 2012). Redan kring andra världskriget var bostadsköerna oskäligt långa och 
bostadsbristen ett faktum (Hall & Vidén, 2005; SCB, 2012). Innan andra världskriget hade 
Sverige en fri hyresmarknad som präglades av avtalsfrihet och saknade tvingande 
bestämmelser. Hyresvärdar kunde själva bestämma vilken nivå hyran skulle ligga på utan att 
ta hänsyn till hyresgästers preferenser. Därmed utnyttjade många hyresvärdar 
hyressättningssystemet och tog ut oskäligt höga hyror vilket resulterade i att hyresmarknaden 
sattes ur balans. Dessutom var det få hyresvärdar som såg lönsamhet i att investera i 
nyproducerade hyreslägenheter. Även om hyressättningen var fri begränsade hyresgästers 
betalningsvilja investeringsbenägenheten i och med att hyresvärdar inte garanterades att få 
uthyrt hyreslägenheterna till den hyra som krävdes för att nyproduktion skulle bringa 
lönsamhet (SOU 2000:33; Bergenstråhle, 2008). 
 
År 1942 infördes en hyresregleringslag för att motverka de rådande höga hyrorna. Lagens 
syfte var att motverka hyresvärdars oskäliga hyresnivåer genom att upplösa avtalsfriheten. Nu 
togs istället beslut om vilken hyresnivå samt vilken hyreshöjning som skulle ske av antingen 
stat eller myndighet (Hyresgästföreningen, 2013a). Dock infördes hyresregleringen inte med 
syfte att den skulle råda permanent och kom successivt att ersättas med bruksvärdessystemet 
som infördes år 1969 (Allmännyttan, 2017). Hyrorna kom nu istället att sättas i relation till 
likvärdiga lägenheter med hänsyn till dess bruksvärde för att på så vis skapa en jämnare 
hyresnivå (Hyresgästföreningen, 2013a).  
 
För att komma till rätta med bostadsproblemet en gång för alla valde den svenska riksdagen 
att år 1965 fastslå att en miljon bostäder skulle byggas under en tioårsperiod, vilket även 
skedde (Hall & Vidén, 2005; SCB, 2012). För att lyckas motivera bostadsbolagen till att 
uppföra nyproducerade hyreslägenheter insåg riksdagen att någon form av bistånd var 
nödvändig. De införde därmed generösa statliga lån och subventioner tillfälligt till de 
bostadsbolag som följde deras planer, vilket skapade incitament för nyproduktion av 
hyreslägenheter i både stora och små kommuner (Hall & Vidén, 2005).   
 
Vid inledandet av 1990-talet stötte byggandet på svåra motgångar. Efterfrågan minskade till 
följd av den ekonomiska kris som Sverige nu befann sig i samtidigt som det infördes en 
skattereform som medförde att byggkostnaderna steg. Som följd av motgångarna minskade 
byggandet drastiskt och år 1998 nådde det sin botten (SCB, 2012). Under senare år har en 
uppåtgående trend visat sig på bostadsmarknaden. Trots det har åren med lågt 
bostadsbyggande i kombination med hög befolkningstillväxt resulterat i en kontinuerligt 
ökande bostadsbrist (SCB, 2015). Idag bor över 90 procent av Sveriges befolkning i 
kommuner där bostadsbristen är ett faktum. Med andra ord råder det brist på bostäder i 240 av 
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Sveriges 290 kommuner. Dagens bostadsbrist berör alla bostadstyper, men det råder i 
synnerhet störst brist på hyreslägenheter (Hur vi bor, 2017). Framförallt hänförs bristen till en 
minskad investeringsbenägenhet i nyproducerade hyreslägenheter till följd av bland annat de 
regleringar som begränsar dess lönsamhet. Fram till år 2006 var hyressättning för 
nyproducerade hyreslägenheter begränsad till egensatt hyra och det så kallade 
bruksvärdessystemet, vilket har hävdats vara en orsak till den begränsade lönsamheten för 
bostadsbolagen och medfört att andra investeringsalternativ ses som mer attraktiva (SOU 
2012:88). 
   

1.2 Problemdiskussion  
Beslutsfattande har länge diskuterats och det råder skilda åsikter om hur beslutsfattande bör 
ske och hur det faktiskt sker i praktiken (Atherton, French, & Gabrielli, 2008; French & 
French, 1997). Det förekommer tre olika modeller för beslutsfattande; den normativa, den 
deskriptiva och den preskriptiva beslutsmodellen, där den preskriptiva är en kombination av 
normativa och deskriptiva beslutsmodellerna (Atherton, French & Gabrielli, 2008; French, 
2001; French & French, 1997; Parker, 2014; 2016). Den normativa beslutsmodellen, som har 
ett rationellt förhållningssätt, har fått kritik vid fastighetsinvesteringar då modellens syn på 
hur beslutsfattande bör ske skiljer sig mycket från hur beslut tas i praktiken (French & French, 
1997; Atherton, French, & Gabrielli, 2008; French, 2001; Mintzberg, 1976). Många hävdar att 
den normativa beslutsmodellen lägger alltför stor vikt vid att fastighetsinvesteringen ska 
maximera vinsten och beaktar inte bostadsbolagens preferenser och värderingar som kan 
påverka beslutet, vilket istället den deskriptiva beslutsmodellen gör (Atherton, French, & 
Gabrielli, 2008; French, 2001; Sah, Gallimore & Clements, 2010; Parker 2014; 2016). Då 
investeringsbeslut i litteraturen vanligtvis lyfts fram som rationella och normativa processer 
med fokus på hur bostadsbolag bör agera snarare än hur de faktiskt går tillväga menar 
Gallimore, Hansz och Gray (2000) att det skapas en snedvriden bild över hur beslutsfattande 
går till i praktiken (Gallimore, Hansz & Gray, 2000).  
 
Trots att det råder stor brist på hyreslägenheter i Sverige kommer investering i nyproduktion 
av hyreslägenheter sällan till skott. Det beror bland annat på att hyresgäster och 
hyresgästorganisationer inte accepterar den hyra som krävs för att täcka de höga 
produktionskostnaderna (Turner, 2001; SOU 2012:88) samtidigt som subventioner till 
bostadsbolag har begränsats (Turner, 2001). Dessutom har Sverige ett hyressättningssystem 
innefattande regleringar som håller nere hyresnivån och motverkar oskäligt höga hyror, vilket 
begränsar hyresvärdars möjligheter till lönsamhet (Hyresgästföreningen, 2013b; SOU 
2012:88). Hyresregleringar har länge varit ett mycket omtalat ämne, såväl nationellt som 
internationellt, och ses som en bostadspolitisk åtgärd med många skilda åsikter. De som 
förespråkar hyresregleringar menar att hyresvärdar utan hyresregleringar kan utsätta 
hyresgäster för hänsynslösa hyresnivåer, vilket kan resultera i att många hushåll tvingas flytta. 
Motståndare, å andra sidan, menar istället att hyresregleringar leder till att hyresmarknaden 
utplånas då låga hyror hämmar nyproduktion och skapar ett utbudsunderskott (Lind, 2000). 
Vissa motståndare hävdar vidare att hyresregleringar helt bör avskaffas för att driva upp 
byggandet (Bentzel, Lindbeck & Ståhl, 1962; Andersson & Söderberg, 2012), medan andra 
förespråkar reformering (Ståhl & Wickman, 1992; Lind, 2000).  
 
För att stimulera nyproduktionen av hyreslägenheter i Sverige genomförde regeringen den 1 
juli år 2006 en reformering av hyressättningssystemet (SABO, 2016). Det på basis av att den 
hyra som tidigare bestämdes enligt bruksvärdessystemet inte täckte de produktionskostnader 
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som nyproduktionen medförde (Regeringen, 2005). Reformeringen innebar en möjlighet att 
avtala om en högre hyra, en presumtionshyra, för nyproducerade hyreslägenheter under 
inledningsvis de första tio åren. Under år 2013 kom reformeringen sedan att utökas med 
ytterligare fem år (Boverket, 2014).    
 
Då det fortfarande råder brist på hyreslägenheter i Sverige, trots regeringens införande av 
presumtionshyra, finner vi det intressant att undersöka hur presumtionshyra har förändrat 
hyressättning och investeringsbenägenhet i nyproducerade hyreslägenheter. Tidigare 
forskning inom ämnet har visat att hyressättningssystem innefattande hyresregleringar i 
allmänhet påverkar och begränsar bostadsbolags möjlighet till lönsamhet vid nyproduktion av 
hyreslägenheter. Dock förekommer en kunskapslucka kring hur specifikt presumtionshyra har 
påverkat bostadsbolag verksamma inom Halland.  
 

1.3 Problemformulering 
Hur har presumtionshyra förändrat bostadsbolags hyressättning och investeringsbenägenhet i 
nyproducerade hyreslägenheter? 
 

1.4 Syfte 
Uppsatsens syfte är att förklara hur presumtionshyra har förändrat hyressättning och 
investeringsbenägenhet i nyproducerade hyreslägenheter hos bostadsbolag verksamma inom 
Halland. För att uppfylla syftet kommer vi att beskriva hur hyressättning går till samt skapa 
förståelse för hur bostadsbolag tar ett investeringsbeslut.  
 

1.5 Avgränsningar 
Vi har valt att i uppsatsen fokusera på bostadsbolags hyressättning och dess inverkan på 
bostadsbolags investeringsbenägenhet i nyproducerade hyreslägenheter. Uppsatsen begränsas 
därmed till att endast belysa hyresintäkter och exkluderar således övriga intäkter och 
kostnadssidan. 
 

1.6 Begrepp  
Hyresgäst - Syftar i uppsatsen till den person som hyr en bostadslägenhet.  
 
Hyresvärd - Syftar i uppsatsen till bostadsbolag som hyr ut en eller flera bostadslägenheter.
  
Kommunala bostadsbolag - Syftar i uppsatsen till allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag vilka ska drivas i allmännyttigt syfte, uppfylla sitt samhällsansvar samt 
främja bostadsförsörjningen i kommunen.   
 
Privata bostadsbolag - Syftar i uppsatsen till bostadsbolag som ägs av en eller flera 
privatpersoner eller av ett privatägt företag.   
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2. Teoretisk referensram 
 

Kapitlet presenterar tidigare forskning inom ämnet. Inledningsvis presenteras modeller över 
hur investeringsbeslut går till och följs sedan av en beskrivning av det svenska 
hyressättningssystemets utformning. Avslutningsvis belyses faktorer som kan leda till 
motstånd till förändring.   

 

2.1 Investeringsbeslut 
Beslutsteori är en mycket omfattande teori om hur människor överväger och fattar ett beslut 
(Atherton, French, & Gabrielli, 2008; French & French, 1997). Det råder emellertid skilda 
åsikter om teorins utgångspunkt och det saknas även en klar disciplin för vad som är rätt och 
fel. Forskare inom ekonomi, matematik och filosofi tenderar att belysa hur beslutsfattande bör 
ske med utgångspunkt i etik, matematiska modeller och ett rationellt förhållningssätt. 
Motsatsvis tenderar forskare inom psykologi, sociologi och politik att lyfta fram ett 
beteendevetenskapligt synsätt som visar på hur beslut faktiskt sker i praktiken (French & 
French, 1997). Det rationella synsättet har dock fått kritik vid fastighetsinvesteringar i och 
med att deras syn på hur beslutsfattande bör ske ofta skiljer sig mycket från hur beslut faktiskt 
tas (French & French, 1997; Atherton, French, & Gabrielli, 2008; French, 2001; Mintzberg, 
1976). Det kan bero på att modellerna som använts uppvisat ett felaktigt utfall (Atherton, 
French, & Gabrielli, 2008; French, 2001) eller att de inte rymt samtliga aspekter som bör 
beaktas vid exempelvis fastighetsinvesteringar (Atherton, French, & Gabrielli, 2008; French, 
2001; Sah, Gallimore & Clements, 2010; Parker 2014; 2016). En fastighetsinvestering kan 
enligt de rationella modellerna antyda att en investering ska genomföras i och med att vinsten 
maximeras, men hänsyn tas inte till bostadsbolags preferenser som kan vara avgörande för 
beslutet (Atherton, French, & Gabrielli, 2008; French, 2001). Då investeringsbeslut i 
litteraturen vanligtvis lyfts fram som rationella och normativa processer med fokus på hur 
bostadsbolag bör agera snarare än hur de faktiskt går tillväga menar Gallimore, Hansz och 
Gray (2000) att det skapas en snedvriden bild över hur beslutsfattande går till i praktiken 
(Gallimore, Hansz & Gray, 2000).  
 

2.1.1 Beslutsmodeller 

Atherton, French och Gabrielli (2008), French (2001), French och French, (1997) samt Parker 
(2014; 2016) lyfter fram tre vanligt förekommande beslutsmodeller inom beslutsteori;  

• Den normativa - fokus på hur beslutsfattande bör ske.  
• Den deskriptiva - fokus på hur beslutsfattande faktiskt sker. 
• Den preskriptiva - kombination av den normativa och deskriptiva beslutsmodellen.  

 
Den normativa beslutsmodellen har ett rationellt förhållningssätt och grundas på hur 
beslutsfattande bör ske. Stort fokus ligger på matematiska beräkningar (Atherton, French & 
Gabrielli, 2008; French, 2001; French & French, 1997) och beslutsfattare gör tydliga 
distinktioner och håller isär mål, medel, värderingar och fakta. Informationen som 
tillhandahålls behandlas logiskt och beslutet baseras på givna normer och kriterier. Den 
normativa beslutsmodellen kan ses som en mycket systematisk process där beslutsfattare tar 
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1. 
• Fastställning av strategiska mål för 
fastighetsinvesteringen. 

2. 
• Upprättande av mål gällande avkastning 
och risk.  

3. 
• Sökning efter relevanta 
fastighetsinvesteringar.  

4. 
• Upprättning av prognoser över förväntat 
utfall. 

5. 
• Utvärdering av prognoserna. 

6. 
• Riskbedömning.  

7.  
• Justering för risk. 

8.  
• Beslutande för vilken fastighetsinvestering 
som ska genomföras.  

9.  
• Genomförande.  

10. 
• Granskning av investeringens utfall.  

ett steg i taget (Edlund, Högberg & Leonardz, 1999). Många forskare har studerat det här och 
lyft fram vanligt förekommande steg i den normativa beslutsprocessen (Roberts & 
Henneberry, 2007; Roberts, Rowley & Henneberry 2012; Farragher & Savage, 2008). Trots 
att benämningen och ordningen på deras steg kan skilja sig åt är innebörden till stor del 
densamma. Roberts och Henneberry (2007), Roberts, Rowley och Henneberry (2012) samt 
Farragher och Savage (2008) har sammanställt likartade normativa beslutsprocesser vilka 
presenteras nedan. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Egenkonstruerad figur över den normativa beslutsprocessen baserad på Roberts och 
Henneberry (2007), Roberts, Rowley och Henneberry (2012) samt Farragher och Savage 
(2008). 
 
Vid bedömning av fastighetsinvesteringars utfall beträffande risk och avkastning kan ett antal 
kalkyler användas; Kassaflödesmetoden, Internräntemetoden, Annuitetsmetoden (Graham & 
Harvey, 2001; Magni, 2015) och Pay-backmetoden (Russell, 2008). Huvudsyftet med dessa 
kalkyler är att bedöma långsiktig lönsamhet, möjliggöra rangordning av olika 
investeringsalternativ samt bidra till kontrollerade investeringar för bolaget (Löfsten, 2002; 

1. 
• Fastställning av lönsamhetsmål och 
beslutskriterier för fastighetsinvesteringen.  

2. 
• Formulering av strategin för 
beslutsfattandet. 

3. 
• Sökning efter relevanta 
fastighetsinvesteringar.  

4. 
• Insamling av information.  

5. 
• Bedömning av fastighetsinvesteringens 
utfall beträffande risk och avkastning. 

6. 
• Applicering av beslutskriterierna. 

7.  
• Avvägning mellan 
fastighetsinvesteringarnas egenskaper. 

8.  
• Eliminiering av de fastighetsinvesteringar 
som inte uppfyllerbeslutskriterierna. 

9.  
• Beslutande för vilken fastighetsinvestering 
som ska genomföras.  

10. 
• Genomförande och förhandling.  

Roberts och Henneberry (2007) samt 
Roberts, Rowley och Henneberry 
(2012) 
 

Farragher och Savage (2008) 
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Batra & Verma, 2014). Ett kritiskt moment vid lönsamhetsbedömningen är tiden, eftersom det 
kan ta lång tid från dess att beslutet fattats tills att det faktiska resultatet uppvisas. För att ta 
hänsyn till tiden diskonteras samtliga uppskattade kassaflöden med en diskonteringsränta till 
dagens värde (French, 1986).   
 
Tidigare forskning har funnit att bolags val av investeringskalkyler i många fall kan hänföras 
till hur bolagen har gjort vid tidigare lönsamhetsbedömningar. Med andra ord har bolagens 
investeringstradition en stark påverkan på vilken kalkyl bolagen väljer – ”Har det fungerat 
tidigare så fungerar det nu med” (Sandahl & Sjögren, 2005, s. 70). Men tradition är inte det 
enda som är avgörande för vilken kalkyl bolagen väljer. Forskare har även framfört att 
bolagens storlek och ägarskap har visat sig inverka i besluten. Stora och kommunala bolag 
väljer i större utsträckning att basera sina lönsamhetsbedömningar på mer djupgående 
kalkyler (Sandahl & Sjögren, 2005; Graham & Harvey, 2001), vilket syftar till kalkyler som 
bygger på nuvärdesberäkningar. Orsaken till att både stora och kommunala bolag väljer de 
mer komplicerade kalkylerna sägs vara att de har större förmåga att anskaffa 
specialistkunskap och i högre utsträckning kan avsätta den tid som krävs för att hantera 
investeringsbedömningar professionellt. Dessutom genomför stora bolag vanligtvis fler 
investeringar och bör därmed besitta välutvecklade omfattande investeringskalkyler (Sandahl 
& Sjögren, 2003; Marton, 1998).     
 
Den deskriptiva beslutsmodellen, även benämnd den beteendevetenskapliga modellen, frångår 
den rationella synen och koncentreras till hur beslutsfattande faktiskt sker i praktiken 
(Atherton, French & Gabrielli, 2008; French, 2001; French & French, 1997; Edlund, Högberg 
& Leonardz, 1999; Parker, 2014). Fokus ligger på att redogöra för en mer realistisk syn 
snarare än att visa på en teoretisk beslutsmodell. Det genom att beslutsfattares preferenser och 
värderingar beaktas samtidigt som det uppmärksammas att beslutsfattare inte alltid agerar helt 
rationellt (Roberts & Henneberry, 2007; Edlund, Högberg & Leonardz, 1999; Gallimore, 
Hansz & Gray, 2000; French, 2001; Atherton, French & Gabrielli, 2008). Vid insamling av 
information och vid urval har beslutsfattares tidigare erfarenheter (Sah, Gallimore & 
Clements, 2010) och intuition en stor påverkan i den deskriptiva beslutsmodellen (Parker, 
2014). Modellen belyser även att det är orealistiskt att tro att entydiga mål för beslutsfattande 
kan uppföras eftersom mål ofta riskerar att bli motstridiga (pris kontra kvalité), vilket den 
normativa beslutsmodellen bygger på (Edlund, Högberg & Leonardz, 1999). Mintzberg, 
Raisinghani och Théorêt (1976) är några av motståndarna till den normativa, rationella, 
beslutsmodellen och menar att beslut allt som oftast sker genom en ostrukturerad process som 
inte går att förutsätta och som ständigt är föränderlig. Han benämner att beslutsprocessen 
präglas av komplexitet och kräver därmed flexibilitet (Mintzberg, Raisinghani & Théorêt, 
1976). 
       
Den preskriptiva beslutsmodellen har vuxit fram under senare tid och kan ses som en 
kombination av den normativa och den deskriptiva beslutsmodellen (Atherton, French & 
Gabrielli, 2008; French, 2001; French & French, 1997; French, 1986). Den preskriptiva 
modellen utgår från den normativa modellen om hur beslutsfattande bör ske samtidigt som 
den deskriptiva modellen om hur beslutsfattande sker integreras för att leda beslutsfattare till 
ett idealt beslut (French, 2001; Atherton, French & Gabrielli, 2008). 
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2.2 Hyressättning 
Det finns tre utgångspunkter som anger hur hyran för en hyreslägenhet ska bestämmas, vilket 
kan liknas vid en skala med olika grad av avtalsfrihet. Den första går under namnet 
hyresreglering och baseras på att stat eller myndighet bestämmer vilken hyresnivå och 
hyreshöjning som ska råda. Dock leder ett hyressättningssystem utan avtalsfrihet ofta till en 
snedvriden hyressättning där hyrorna antingen kan landa för högt eller för lågt 
(Hyresgästföreningen, 2013a). Förespråkarna till hyresreglering menar att om hyresreglering 
inte funnits hade hyresgäster konstant utsatts för en osäkerhet då hyresvärdar givits möjlighet 
att själva bestämma och eventuellt sätta oskäliga hyror (Lind, 2000). Motståndarna, å andra 
sidan, menar att hyresregleringar riskerar att bromsa nyproduktionen och vidare även skapa 
förutsättningar för en svart marknad (Hyresgästföreningen, 2013a; Bentzel, Lindbeck & Ståhl, 
1962; Andersson & Söderberg, 2012; Ståhl & Wickman, 1992; Lind, 2000; Lind, 2003).  
 
Den andra utgångspunkten kallas för marknadshyra och innebär att hyran helt bestäms baserat 
på efterfrågan och utbudet. Det råder avtalsfrihet och hyresvärdar kan när som helst 
genomföra en höjning av hyran, vilken hyresgäster är tvungna att betala för att få bo kvar. 
Därmed kan resultatet av ett system med marknadshyror bli att hyrorna stiger drastiskt och 
många hushåll tvingas flytta (Hyresgästföreningen, 2013a; Lind, 2000).  
 
Den sista utgångspunkten landar mellan de ovan nämnda och benämns bruksvärdessystemet. 
Vid hyressättning enligt denna princip ska hyran motsvara den hyra som likvärdiga lägenheter 
innehar (Hyresgästföreningen, 2013a). Bruksvärdessystemet berörs mer omfattande i avsnitt 
2.2.1 Bruksvärdessystemet.    

 
Figur 2. Egenkonstruerad figur över de tre utgångspunkterna vid hyressättning baserat på 
Hyresgästföreningen (2013a).    
 
För nyproducerade hyreslägenheter kan hyressättning ske på tre sätt; enligt 
bruksvärdessystemet, presumtionshyra eller egensatt hyra. Bruksvärdessystemet och 
presumtionshyra innefattar en förhandling mellan hyresvärd och hyresgästorganisation där 
hyran för lägenheten baseras på antingen lägenhetens bruksvärde eller utgörs av en 
presumtionshyra. Vid egensatt hyra behöver hyresvärdar inte träffa någon överenskommelse 
med hyresgästorganisation utan kan själv sätta hyran (Hyresgästföreningen, 2013c).     
 
Enligt Hyresgästföreningen (2013a; 2013c) och Boverket (2014) var bruksvärdessystemet det 
hyressättningssystem som dominerade på hyresmarknaden för nyproducerade hyreslägenheter 
mellan åren 2007-2012, följt av presumtionshyra och slutligen egensatt hyra. En av 
anledningarna till att bostadsbolag valde att avstå från presumtionshyra var att de upplevde en 

Hyressättning  

Hyresreglering Bruksvärdessystemet Marknadshyra  

Ingen avtalsfrihet Avtalsfrihet 
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problematik relaterat till förhandlingen med hyresgästföreningen avseende presumtionshyra 
vid nyproduktion. I många fall nåddes ingen överenskommelse och förhandlingen strandade, 
vilket resulterade i att hyresvärden tvingades sätta hyran själv, utan förhandling 
(Fastighetsägarna, 2013). 
 
Under nästkommande period, åren 2013-2015, uppvisade dock statistik från 
Hyresgästföreningen (2015)1 ett annat resultat. Både användandet av bruksvärdessystemet och 
den egensatta hyran hade minskat till skillnad från användandet av presumtionshyra som 
nådde höga nivåer (Hyresgästföreningen, 2015).      
 

 
Figur 3. Egenkonstruerad figur över användandet av de olika hyressättningssystemen under 
perioderna 2007-2012 och 2013-2015 baserat på statistik från Hyresgästföreningen (2013a; 
2013c; 2015) och Boverket (2014).   
  

2.2.1 Bruksvärdessystemet  

År 1969 reformerades Sveriges hyresregleringssystem och det så kallade bruksvärdesystemet 
infördes och ersatte den tidigare hyresregleringen som verkat sedan år 1942 (SOU 1966:14; 
SFS 1968:346). Bruksvärdessystemet innebär enligt Jordabalk (1970:994) 12 kap., även kallat 
hyreslagen, att hyran för bostaden ska vara skälig och bestämmas efter dess bruksvärde, det 
vill säga det praktiska värdet ur hyresgästens perspektiv (Hyresnämnden, 2015a; SFS 
1970:994). Om en hyresvärd och hyresgäst har träffat avtal om en hyra som i jämförelse med 
andra likvärdiga lägenheter på orten är högre har hyresgästen rätt att begära hyran prövad hos 
hyresnämnden. Vid en sådan prövning ska hyresnämnden fastställa en skälig hyra genom att 
studera hyran hos andra lägenheter på orten vilka efter bruksvärdet anses likvärdiga. Före år 
2011 hade de kommunala bostadsbolagen en hyresnormerande roll, vilket innebar att hyran 
hos dessa bolag i första hand skulle studeras vid skälighetsprövningen och utgjorde därmed 
ett hyrestak (SFS 2006:408; Prop. 2009/10:185). Dessa direktiv kom att fasas ut i och med 
lagförändringen av Jordabalk 12 kap. 55 § år 2011 (SFS 2010:811). Lagförändringen innebar 
att hyrorna numera ska jämföras med hyran för likvärdiga lägenheter på orten vilka 
förhandlats med en hyresgästorganisation, oavsett om dessa ägs av ett privat eller kommunalt 
bostadsbolag (Prop. 2009/10:185). 
 
 

                                                
1 Statistik framtagen av Hyresgästföreningen (2015) återfinnes 
https://www.hemhyra.se/nyheter/kraftig-okning-av-presumtionshyror/ 
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Utdrag från Jordabalk (1970:994) 12 kap. 55 §  
Om hyresvärden och hyresgästen tvistar om hyrans storlek, ska hyran fastställas till skäligt 
belopp. Hyran är härvid inte att anse som skälig, om den är påtagligt högre än hyran för 

lägenheter som med hänsyn till bruksvärdet är likvärdiga. 
Vid prövning enligt första stycket ska främst beaktas sådan hyra för lägenheter som har 

bestämts i förhandlingsöverenskommelser enligt hyresförhandlingslagen (1978:304). 
Om en jämförelse inte kan ske med lägenheter på orten, får i stället beaktas hyran för 

lägenheter på en annan ort med jämförbart hyresläge och i övrigt likartade förhållanden på 
hyresmarknaden. 

Om den hyra som är att anse som skälig vid en prövning enligt första stycket är väsentligt 
högre än den tidigare hyran i hyresförhållandet, ska hyresnämnden, om hyresgästen begär 
det och inte särskilda skäl talar emot det, bestämma att hyra ska betalas med lägre belopp 

under en skälig tid. 
 

De faktorer som påverkar en lägenhets bruksvärde är dess beskaffenhet; storlek, läge, 
planlösning, modernitet, reparationsstandard och ljudisolering, förmåner; tvättstuga, förråd, 
garage, parkeringsplats, hiss och fastighetsservice, samt övriga faktorer; närhet till 
kommunikationer och boendemiljö. Något som däremot inte tas i beaktan vid bruksvärdet är 
lägenhetens byggnadsår, produktions-, förvaltnings- eller driftskostnader då dessa antas vara 
betydelselösa för hyresgästen (SOU 1966:14; Prop. 2009/10:185).  
 
Ur en hyresvärds perspektiv innebär bruksvärdessystemet en långsam hyresanpassning och 
därmed en säkerhet vid konjunkturförändringar där hyresnivåerna annars kan komma att 
fluktuera kraftigt (Lind, 2001). Bruksvärdessystemet anses dock av många skapa fler 
nackdelar än fördelar (Lind, 2003; 2000; Arnott och Igarshi, 2000; Arnott, 1995; Lind & 
Lundström, 2007). Boverket (2013) menar att denna form av hyresreglering hämmar 
bostadsbyggandet genom att hyresnivån för befintliga bostäder hålls nere, vilket resulterar i 
en minskad efterfrågan på de nyproducerade hyreslägenheterna med högre hyror. De menar 
även att bruksvärdessystemet medför problem vid nyproduktion av hyreslägenheter eftersom 
det saknar marknadsförankring (Boverket, 2013). Även Lind och Lundström (2007) beskriver 
att bruksvärdessystemet har skapat en betydande avvikelse i hyresnivåerna mellan befintliga 
och nyproducerade hyreslägenheter. De skilda hyresnivåerna går inte heller att hänföra till 
kvalité- eller egenskapsskillnader vilket författarna menar kan drabba de nyproducerade 
hyreslägenheterna hårt vid ett efterfrågeunderskott (Lind & Lundström, 2007).   
 
Ytterligare en nackdel med bruksvärdessystemet som hyresvärdar upplever är den osäkerhet 
och risk kring kassaflödet som systemet medför (Lind, 2003). Då hyran inte är helt fastställd 
utan kan komma att förhandlas ner medför det svårigheter för hyresvärdar att förutse om 
kommande hyresintäkter kommer att täcka produktionskostnaderna för nyproduktionen (SOU 
2008:38). 
  

2.2.2 Presumtionshyra  

Den 1 juli år 2006 trädde en undantagsregel för nyproducerade hyreslägenheter i kraft, den så 
kallade presumtionshyran, vilken regleras i Jordabalk (1970:994) 12 kap. 55 c § (SABO, 
2016; SFS 2006:408). Efter den 1 januari år 2013 fick Jordabalk (1970:994) 12 kap. 55 c §, 
första stycket följande lydelse.   
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Utdrag från Jordabalk (1970:994) 12 kap. 55 c § första stycket 
Vid prövning av hyran ska hyra för lägenheten som har bestämts i en 

förhandlingsöverenskommelse enligt hyresförhandlingslagen (1978:304) anses som skälig, 
om 

1. den organisation av hyresgäster som är part i överenskommelsen var etablerad på orten 
när överenskommelsen ingicks, 

2. det i överenskommelsen har bestämts att hyran ska fastställas enligt denna paragraf, 
3. överenskommelsen omfattar samtliga bostadslägenheter i huset och har träffats innan det 

har träffats hyresavtal för någon av lägenheterna, och 
4. det inte har förflutit mer än femton år sedan den första bostadshyresgästen tillträdde 

lägenheten. 
Vid ombyggnad av del av hus eller tillbyggnad av hus ska vad som sägs i första stycket 3 om 

samtliga bostadslägenheter i stället avse samtliga bostadslägenheter som bildats av 
utrymmen som tidigare inte till någon del använts som bostadslägenhet. 

Det som sägs i första stycket gäller inte om det finns synnerliga skäl att inte anse hyran i 
förhandlingsöverenskommelsen som skälig. Det gäller inte heller den del av hyran som avser 

ersättning enligt 20§ hyresförhandlingslagen. 
Trots första stycket får hyran ändras i den mån det är skäligt med hänsyn till den allmänna 

hyresutvecklingen på orten sedan överenskommelsen träffades. Lag (2012:819). 
 
Regleringens syfte var att förändra tillvägagångssättet vid hyressättningen för nyproducerade 
hyreslägenheter för att på så vis både underlätta och stimulera nyproduktionen av 
hyreslägenheter. Det genom att göra det möjligt för hyresvärdar och hyresgästorganisationer 
att träffa överenskommelser innefattande högre hyror vid nyproducerade hyreslägenheter 
under de första 15 åren än vad bruksvärdessystemet tillåter (Holmqvist & Thomsson, 2013; 
Boverket, 2014). Regleringen innebar i klartext att nyproducerade hyreslägenheters hyror kan 
undantas från bruksvärdessystemet och istället baseras på de kostnader som hyresvärdar ställs 
inför vid nyproduktionen (Boverket, 2014). Kravet för att presumtionshyra ska tillåtas är att 
överenskommelsen avser ett nyproducerat hus eller del av hus som ska användas som 
bostadslägenheter samt att den gäller för alla lägenheter därtill. Dessutom får ingen av 
lägenheterna vara uthyrd när överenskommelsen träffas. Då presumtionshyran gäller i 15 år 
kan hyresgäster inte kräva att hyran prövas efter bruksvärdessystemet inom denna period 
(Hyresnämnden, 2015b). Således riskerar inte hyresvärdar att, efter färdigställande av 
hyreslägenheterna, vid en prövning av hyran tvingas sätta hyror som inte täcker de kostnader 
som uppkommit (Prop. 2005/06:80).  
 
Fördelarna som uppkommer i samband med användandet av presumtionshyra är att 
hyresvärdar med säkerhet vet vilken hyra som han eller hon kommer att kunna ta ut under de 
första 15 åren, vilket skapar en god förutsägbarhet. Det ställs dock höga krav på hyresvärdars 
möjlighet att förutspå hyran eftersom grundtanken är att den binds under en lång tid framöver 
medan en bruksvärdeshyra kan förhandlas under perioden (Boverket, 2014; Bokriskommittén, 
2014). Efter den 1 januari år 2013 får emellertid en presumtionshyra enligt Jordabalk 
(1970:994) 12 kap. 55 c §, fjärde stycket, förändras under perioden ”i den mån det är skäligt 
med hänsyn till den allmänna hyresutvecklingen på orten sedan överenskommelsen 
träffades”. Det innebär därmed att hyresvärdar med presumtionsförhandlade hyror i vissa fall 
kan, likt bruksvärdesförhandlade, tillgodoses en årlig hyresutveckling (SFS 2012:819).   
 
Vid en presumtionsförhandlad hyra uppkommer även en osäkerhet för hyresvärdar gällande 
hyresnivån efter de första 15 åren, i och med att hyran då kan komma att bruksvärdesprövas. 
För hyresvärdar som väljer att använda presumtionshyra måste hänsyn därmed tas till denna 
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prövning eftersom den kan resultera i att hyran inte längre anses skälig och därmed sänks 
(Boverket, 2014). Dessutom är det i många fall svårt för hyresvärd och hyresgästorganisation 
att komma överens om en presumtionshyra (Boverket, 2014; Fastighetsägarna, 2014), vilket 
starkt kan påverka och i vissa fall avgöra ett investeringsbeslut (Boverket, 2014).  
 

2.2.3 Egensatt hyra  

Vid nyproducerade hyreslägenheter är inte hyresvärdar skyldiga till hyresförhandling med en 
hyresgästorganisation utan hyresvärdar kan välja att själva bestämma hyresnivån och avtala 
enskilt med hyresgästerna. Det här kallas för egensatt hyra och är vanligt i de fall då 
hyresvärd och hyresgästorganisation inte kan träffa en överenskommelse. I dessa fall löper 
dock hyresvärdar en risk att få hyran reducerad vid eventuell prövning hos hyresnämnden. 
Hyresgästorganisationen kan nämligen vända sig till hyresgästerna och hänvisa dem till 
hyresnämnden för att där framföra önskad hyresreducering. Hyresgästerna har alltid 
möjligheten att få en skälighetsprövning hos hyresnämnden där hyran ställs i jämförelse med 
andra likvärdiga bruksvärdesförhandlade hyreslägenheter. En egensatt hyra utan 
överenskommelse med hyresgästorganisation ses därmed ofta som en chansning ur 
hyresvärdars perspektiv då hyresvärdar vid en överklagan inte vet säkert huruvida 
hyresnämnden ser hyran som skälig eller ej. Då hyresvärdar fastställer hyran utan 
hyresförhandling förlorar han eller hon även möjligheten till det kollektiva 
förhandlingssystemet för årliga hyreshöjningar. Hyresvärdar tvingas därför att på egen hand 
omförhandla ändringar i hyresvillkoren med varje enskild hyresgäst (Hyresgästföreningen, 
2013b; SOU 2008:38).  
 

Utdrag från Jordabalk (1970:994) 12 kap. 54 § första stycket 
Vill hyresvärden eller hyresgästen att hyresvillkoren skall ändras, skall han skriftligen 

meddela detta till motparten. Om överenskommelse inte kan träffas, har han rätt att hos 
hyresnämnden ansöka om ändring av hyresvillkoren. Ansökan får göras tidigast en månad 

efter det att meddelandet lämnats till motparten.  
     

2.3 Motstånd till förändring  
Enligt Oreg (2003) finns det ett flertal orsaker till att motstånd till förändring uppkommer 
inom en organisation (Oreg, 2003); 

1. Rädsla att förlora kontroll. 
2. Brist på psykologisk motståndskraft. 
3. Kognitiv styvhet. 
4. Låg anpassningsförmåga under förändringsprocessen.   
5. Saknat behov av stimulans och utveckling. 
6. Motvilja att ge upp gamla vanor. 

 
Enligt Oreg (2003) kan en av de främsta orsakerna till att motstånd till förändring uppstår 
hänföras till just rädslan för att förlora kontrollen. Individer som motsätter sig förändringar 
kan uppleva att deras kontroll över både jobb- och livssituation försvinner samtidigt som de 
tvingas till en förändring de inte vill vara med om (Oreg, 2003). Ytterligare en faktor som 
anses skapa motstånd till förändring är individers brist på psykologisk motståndskraft. Med 
det menas att en förändring i många avseenden kan upplevas som en påfrestning för individer 
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och beroende på hur motståndskraftig individerna är för påfrestningar så skapas olika grad av 
motstånd till förändringen (Judge, Thoresen, Pucik & Welbourne, 1999). Motstånd till 
förändring kan även härledas till individers kognitiva styvhet. Denna egenskap kan återfinnas 
hos så kallade dogmatiska individer, vilka är individer som är ovilliga att anpassa sig till nya 
situationer eller omständigheter och som står fast vid sin ståndpunkt oavsett om denna visat 
sig vara felaktig (Lau & Woodman, 1995; Oreg, 2003). Även individernas förmåga att 
anpassa sig till nya situationer har visat sig ha stor påverkan på deras motstånd till förändring. 
Det då en förändring kan medföra nya arbetsuppgifter vilka därtill kan kräva vidare utbildning 
och anpassning (Oreg, 2003). Studier har visat att det finns ett samband mellan individers 
inställning till förändring och deras behov av stimulans och utveckling. Individer som har ett 
lägre behov av stimulans och utveckling tenderar i större utsträckning att vara emot 
förändringar (Kirton, 1980). Slutligen anses individers motvilja att ge upp gamla vanor vara 
en starkt påverkande faktor. Det då individer som genomgår förändringar kan finna att 
välbekanta arbetsrutiner eller svar nu inte längre går att tillämpa, vilket kan leda till att 
förändringen ses som ett stressmoment och motstånd kan uppstå (Oreg, 2003).  
 

2.4 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

 
Figur 4. Egenkonstruerad figur som sammanfattar den teoretiska referensramen.  
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3. Metod 

Kapitlet redovisar det vetenskapliga arbetssätt som vi har vidtagit för att samla in tidigare 
forskning och empirisk data. Inledningsvis beskrivs de metoder som har använts för att samla 
in tidigare forskning inom ämnet. Därefter beskrivs även urvalsmetod där val av bolag och 
intervjupersoner presenteras. Avslutningsvis belyses även uppsatsens giltighet och 
tillförlitlighet.   

 

3.1 Vetenskaplig ansats 
Uppsatsen grundas i att svara på hur presumtionshyra har förändrat bostadsbolags 
hyressättning och investeringsbenägenhet. För att kunna besvara problemformuleringen och 
uppfylla uppsatsens syfte söktes inledningsvis information om ämnet, vilket låg till grund för 
den teoretiska referensramen. Därefter insamlades kunskap och information från verkligheten 
genom personliga intervjuer med två privata och två kommunala bostadsbolag.  
 
Då vi byggde upp uppsatsen på en teoretisk referensram, baserad på tidigare forskning, för att 
sedan undersöka ämnet i verkligheten är uppsatsen av deduktiv natur. Det då en deduktiv 
ansats, enligt Jacobsen (2002), innebär att man går just “från teori till empiri” (Jacobsen, 
2002, s. 34). Vi var medvetna om att val av ansats riskerar att begränsa uppsatsens omfattning 
då deduktion i många fall resulterar i att den teoretiska referensramen endast inkluderar 
teorier som vi fann relevanta (Jacobsen, 2002). Motivet för val av ansats var att vi saknade 
den kunskap kring ämnet som krävts för att direkt kunnat påbörja insamlandet av empirisk 
data.   
 
Under processens gång har vi kontinuerligt kompletterat den teoretiska referensramen med 
behövlig information i de fall det varit nödvändigt. Exempelvis valde vi att utveckla avsnittet 
om beslutsteori, som till en början endast innefattade information om vanligt förekommande 
steg vid ett investeringsbeslut. Det då vi efter genomförda intervjuer fann att de normativa, 
deskriptiva och preskriptiva beslutsmodellerna var mycket relevanta för vidare analys. 
Dessutom valde vi att lägga till ett avsnitt om motstånd till förändring eftersom vi fann att 
endast två av bostadsbolagen har genomgått förändringar avseende hyressättningssystemet. Vi 
har även under uppsatsens gång valt att exkludera viss information som kommit att sakna 
relevans för uppsatsens problemformulering och syfte. Exempelvis hade vi från början med 
ett avsnitt om Allbolagen som infördes år 2011 och dess syfte då vi ville undersöka om 
införandet haft någon påverkan på val av hyressättningssystem och bostadsbolagens 
investeringsbenägenhet. Men då samtliga bostadsbolag ansåg att införandet av Allbolagen 
inte hade påverkat dem i någon utmärkande utsträckning ansåg vi att avsnittet saknade 
relevans och därmed kunde exkluderas. Baserat på att vi valt att även utgå från den empiriska 
datan för att bygga upp den teoretiska referensramen är uppsatsen även av induktiv natur 
(Jacobsen, 2002).      
 

3.2 Litteratursökning 
Inledningsvis söktes tidigare forskning om hyressättningssystem för nyproducerade 
hyreslägenheter i Sverige för att skapa en uppfattning om dess innebörd. Därtill insamlades 
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information om hur investeringsbeslut sker och vad som kan leda till motstånd till förändring. 
Informationen som vi fann genom dessa sökningar kom sedan att ligga till grund för den 
teoretiska referensramen. 
 
Vid sökning av tidigare forskning kring ämnet användes sökorden; nyproduktion, 
nybyggnation, new construction, hyreslägenheter, hyresbostäder samt rental apartments i 
olika kombinationer med nedan nämnda sökord. Det för att begränsa informationen till 
nyproduktion av hyreslägenheter. Vidare användes även sökorden; hyresrätt, hyressättning, 
hyresreglering, presumtionshyra, bruksvärdessystemet, egensatt hyra, rent regulation, 
investeringsbeslut, investment decision samt lönsamhetsbedömning. Då vi efter genomförda 
intervjuer valde att komplettera uppsatsen med tidigare forskning kring beslutsteori samt 
motstånd till förändring användes även sökorden; beslutsteori, normativ beslutsmodell, 
deskriptiv beslutsmodell, preskriptiv beslutsmodell, motstånd till förändring samt resistance 
to change. Motivet för att använda såväl svenska som engelska sökord var att vi ville få en 
bred insyn i ämnet. 
 
Vid insamling av tidigare forskning användes främst artiklar hämtade via Summon, vilken 
utgörs av en samling databaser och återfinnes via Högskolan i Halmstad, Scholar, Web of 
Science, Scopus och Emerald. Valet av databaser grundas i deras tillförlitlighet då majoriteten 
av de publicerade artiklarna har genomgått granskning och därmed är Peer reviewed. En stor 
del av den teoretiska referensramen baseras på offentligt tryck och svensk lagtext vilka har 
kompletterats med rapporter från Boverket, Hyresgästföreningen och SABO. Litteraturen som 
använts i uppsatsen har lånats via Högskolan i Halmstads bibliotek. Vi har även fjärrlånat viss 
litteratur via LIBRIS som inte funnits tillgänglig på biblioteket. Dessutom använde vi 
internetkällor främst vid inledningen av uppsatsen för att finna statistik och information om 
den rådande bostadsbristen och därmed motivera en bakgrund till problemet.  
 

3.3 Datainsamling 
Då den tidigare forskningen kring hyressättningssystem och bostadsbolags investeringsbeslut 
var begränsad valde vi att gå på djupet inom ämnet. För att möjliggöra en djupgående 
undersökning valde vi att utföra personliga intervjuer där öppna dialoger kring ämnet fördes. 
Därmed är uppsatsens datainsamlingsmetod av kvalitativ natur. Enligt Jacobsen (2002) är den 
kvalitativa ansatsen att föredra när problemställningen är av explorativ art, eftersom den 
kvalitativa ansatsen bringar möjlighet till djupgående och öppen undersökning (Jacobsen, 
2002).   
 

3.3.1 Sekundärdata 

Sekundärdata är enligt Jacobsen (2002) redan existerande information som insamlats av 
någon annan än författarna och som använts i undersökningar för andra ändamål. 
Sekundärdata är därmed andrahandsinformation som insamlats med en indirekt koppling till 
grundkällan till skillnad från primärdata där en direkt koppling föreligger. En svaghet med 
sekundärdata är enligt Jacobsen (2002) att man kommer längre ifrån förstahandskällan, vilket 
innebär att informationen baseras på andras tolkningar av innehållet (Jacobsen, 2002). Då 
uppsatsen är av deduktiv natur använde vi sekundärdata för uppbyggnad av den teoretiska 
referensramen och för att skapa kunskap inom ämnet. Enligt Jacobsen (2002) är det av stor 
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vikt att vara källkritisk vid användning av andrahandsinformation samt att ta hänsyn till att 
informationen har insamlats för ett annat ändamål (Jacobsen, 2002). Den sekundärdata som 
används i uppsatsen har vi noga granskat genom jämförelser med olika källor för att stärka 
tillförlitligheten. Vidare har vi valt att utgå från förstahandskällor och i endast ett fall valt att 
använt oss av en andrahandskälla, Hyresgästföreningen (2015). Motivet för att använda 
andrahandskällan var att vi, efter kontakt med Hyresgästföreningen, fick information om att 
ursprungskällan inte fanns tillgänglig och vidare hänvisades till andrahandskällan.    
       

3.3.2 Primärdata 

Uppsatsens empiriska del baseras på primärdata vilket, enligt Jacobsen (2002), är den 
information som författarna själva insamlat genom observationer, intervjuer eller enkäter. 
Insamling av primärdata sker genom direkt kontakt med intervjupersonerna (Jacobsen, 2002, 
s. 152). Den primära datan i uppsatsen baseras på personliga intervjuer med bostadsbolag 
verksamma inom Halland genom det kvalitativa förhållningssättet. Det har vidare givit 
möjlighet till en öppen dialog och en mer djupgående undersökning. Genom att informationen 
insamlas i direkt kontakt har vi haft möjlighet att anpassa intervjufrågorna till uppställd 
problemformulering vilket därmed möjliggjort mer precisa svar än vid sekundärdata. Vi 
kunde även genom de personliga intervjuerna säkerställa att rätt person besvarade frågorna 
och eventuella misstolkningar av frågorna kunde undvikas. Valet av datainsamlingsmetod 
motiverades även av aktualiteten i informationen. Insamlingen av primärdata gav oss 
möjlighet att tillhandahålla aktuell information från den specifika urvalsgruppen vilket inte 
hade varit möjligt vid sekundärdata. 
 

3.4 Operationalisering 
För att säkerställa att den insamlade empiriska datan kopplades till den teoretiska 
referensramen valde vi att utgå från den teoretiska referensramen och vidare bygga upp en 
intervjuguide som fungerade som stöd under de personliga intervjuerna (se bilaga 1).  
 
Vi valde att inleda intervjuguiden med allmänna frågor rörande respondenten och 
bostadsbolaget i fråga. Det för att på ett naturligt sätt inleda intervjun samt för att få 
grundläggande fakta om bland annat bostadsbolagens storlek och hur många nyproducerade 
hyreslägenheter de har uppfört. Därefter grundades intervjuguiden på de två kärnpunkterna 
som lyfts fram i den teoretiska referensramen: investeringsbeslut och hyressättning. Utifrån 
dessa kärnpunkter utvecklades sedan öppna frågor kring aktuella avsnitt för att 
respondenterna skulle hålla sig till ämnet samtidigt som deras svar inte begränsades. 
Dessutom valde vi att utforma intervjuguiden och dess frågor så att vi kunde ställa följdfrågor 
beroende på hur respondentens svar löd (se bilaga 1).  
 
För att säkerställa att respondenterna var medvetna om intervjuns syfte, samt att de var insatta 
i ämnet, valde vi att i god tid innan intervjun maila ut den färdigställda intervjuguiden till 
aktuella respondenter. Därmed gavs respondenterna möjlighet att förbereda sig samt samla in 
material i de fall det var nödvändigt. Genom att låta respondenterna få en överblick över 
intervjuguiden innan tidpunkten för intervju fick vi mycket uttömmande svar på samtliga 
frågor och således en djup förståelse för ämnet, vilket var syftet med de personliga 
intervjuerna och den kvalitativa ansatsen (se bilaga 1). 
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Som nämnt ovan grundades intervjuguiden på två kärnpunkter: investeringsbeslut och 
hyressättning. Gällande investeringsbeslut var det av vikt för uppsatsens syfte att finna svar 
på hur de intervjuade bostadsbolagen går tillväga när de tar ett investeringsbeslut i en 
nyproducerad hyreslägenhet. Denna kärnpunkt inkluderade därmed frågor om de intervjuade 
bostadsbolagen har någon specifik beslutsprocess som de följer, vilka steg denna innefattar 
samt om de utgår från investeringskalkyler (se bilaga 1). Vi valde att inte formulera direkta 
frågor kring hur omfattande och tidskrävande bostadsbolagens beslutsprocesser var, utan 
lämnade istället området öppet för egen analys utifrån tolkningar av Fråga 1 och 2 – 
Investeringsbeslut. Därmed tillskrev vi själva bostadsbolagen den omfattning och tid som vi 
uppfattade att de lade på beslutsprocessernas steg.  
 
Gällande hyressättning inledde vi intervjuguiden med att finna svar på om respektive 
respondent förespråkar strikt hyresreglering eller fri hyressättning. Den viktigaste frågan att få 
svar på under denna kärnpunkt var hur respektive bostadsbolag bestämmer hyran för 
nyproducerade hyreslägenheter. Till denna fråga hörde även följdfrågor beroende på vilket 
svar respondenterna gav för att få klarhet i varför de valt att använda just det aktuella 
hyressättningssystemet samt varför de valt att avstå de andra systemen. En av följdfrågorna 
ställdes oavsett vilket svar respondenterna gav: Införandet av presumtionshyra syftade  bland 
annat till att stimulera bostadsbyggandet av hyreslägenheter genom att tillåta högre hyror 
under de 15 första åren. Anser ni att presumtionshyra ger högre hyror? Det då vi ville få en 
bild över om införandet av presumtionshyra har uppfyllt sitt syfte och givit det resultat som 
önskades. Vi valde att inte formulera direkta frågor utifrån avsnitt 2.3 Motstånd till förändring 
då vi ansåg att information om eventuellt motstånd inte kunde fångas upp empiriskt genom 
konkreta frågor likt ”Hur är er inställning till förändring?”. Vi lämnade istället avsnittet 
öppet för egen analys utifrån tolkningar av Fråga 2 – Hyressättning.  
 
Vi ställde även frågan om vilka för- och nackdelar som respondenterna ser med respektive 
hyressättningssystem för att få en klar bild över dess åsikter och tankar. Avslutningsvis 
efterfrågade vi att få svar på vad respondenterna anser är den största svårigheten med 
investering i nyproducerade hyreslägenheter samt vad de anser bör förändras för att 
nyproduktionen av hyreslägenheter ska öka (se bilaga 1).   

Figur 5. Egenkonstruerad figur över operationaliseringen.   
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3.5 Urvalsmetod 

3.5.1 Val av bostadsbolag 

Då vi valde att tillämpa en kvalitativ ansats begränsades antalet respondenter. Det då denna 
datainsamlingsmetod, enligt Jacobsen (2000), kräver mycket tid då den innefattar personliga 
intervjuer samt då datan som insamlas är mycket detaljrik och därmed kräver mycket tid för 
analysering (Jacobsen, 2000). 
 
Vi valde att först skapa oss en överblick över vilka bostadsbolag som vi skulle vilja intervjua 
om vi haft obegränsat med tid och resurser. Då vi hade både begränsat med tid och resurser 
valde vi att gruppera samtliga tänkbara bostadsbolag baserade på vilket län de var verksamma 
inom och vidare även baserat på om de var antingen privata eller kommunala bostadsbolag. 
Därefter valde vi att begränsa både uppsatsen och intervjuerna till bostadsbolag som var 
verksamma inom Halland. 
 
När vi väl hade begränsat oss till Halland valde vi att kontakta samtliga bostadsbolag inom 
denna grupp. Vi fann då att samtliga inte var relevanta för uppsatsens syfte då inte alla 
arbetade med nyproduktion av hyreslägenheter, vilket resulterade i att vi valde ut två privata 
och två kommunala bostadsbolag att gå vidare med. Motivet för att välja två privata och två 
kommunala bostadsbolag var att vi eftersträvade ett jämt antal bostadsbolag av respektive 
ägarskap för att därmed öka generaliserbarheten i uppsatsen. För att kunna undersöka ifall 
bostadsbolagens storlek har någon inverkan på val av hyressättningssystem samt deras 
investeringsbeslut valde vi att fokusera på bostadsbolag med skilda storlek med hänsyn till 
deras balansomslutning och omsättning. I uppsatsen valde vi att benämna bostadsbolagen som 
antingen stora eller små utifrån de fyra bostadsbolag som vi har studerat. Hänsyn har därmed 
inte tagits till vad som allmänt anses som ett stort eller litet bostadsbolag.  
 

3.5.2 Val av intervjuperson 

När väl aktuella bostadsbolag hade valts ut efterfrågade vi respondenter med bred kunskap 
kring både investeringsbeslut och hyressättning. För att säkerställa att komma i kontakt med 
rätt person valde vi att presentera uppsatsens problemformulering och syfte i mailet. Då rätt 
person funnits bokades tid för personlig intervju in på respektive bostadsbolags kontor.   
 
På Halmstad Fastighets AB intervjuades Philip Jacobsson som arbetar som 
ekonomiadministratör och Linda Kruse som arbetar som redovisningsansvarig. På Eksta 
Bostads AB intervjuades Christer Kilersjö som är verkställande direktör. På Fastighetsstaden i 
Halmstad AB intervjuades Greger Petersson som är verkställande direktör. På Trollängen 
Bostad AB intervjuades Måns Norving som arbetar som vice verkställande direktör. Vi är 
medvetna om att resultatet kan ha påverkats av att intervjun på Halmstad Fastighets AB 
genomfördes med en ekonomiadministratör och en redovisningsansvarig medan de resterande 
intervjuerna genomfördes med antingen VD eller vice VD. Det då respondenterna på 
Halmstad Fastighets AB inte hade samma tillgång till information och kunskap som de övriga 
respondenterna, vilket kan hänföras till att de övriga respondenterna innehar ett större 
inflytande och mer kontroll över bolaget i sin helhet. Dessutom tror vi att respondenterna på 
Halmstad Fastighets AB kan ha givit mer restriktiva svar till följd av att de inte velat uttala sig 
om sekretessbelagd information eller liknande som kan skada bostadsbolagets rykte. Vi är 
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även medvetna om att valet att intervjua respondenter som innehar positioner som VD eller 
vice VD kan ha påverkat resultatet. Det i och med att de kan känna en strävan efter att 
presentera sitt bostadsbolag på bästa sätt och därmed ge missvisande svar. Dock upplevde vi 
att de under intervjuerna var väldigt öppna och ärliga med sin information. Exempelvis 
föreslog och lät Kilersjö oss studera en av deras investeringskalkyler för ett pågående projekt, 
vilket gav oss en mycket bra insyn i hur arbetet kring beräkningarna sker.      
 

3.6 Analysprocess 
Enligt Jacobsen (2002) består analysprocessen av tre steg; beskrivning, systematisering och 
kategorisering samt kombination. Beskrivningen innefattar sammanställning, renskrivning, 
kommentering och analys samt sammanfattning av intervjuerna (Jacobsen, 2002). I direkt 
anslutning till att respektive intervju genomförts transkriberades informationen för att 
säkerställa att ingen viktig information förlorades på grund av glömska. Därefter analyserades 
och sammanfattades det transkriberade materialet.  
 
Analysprocessens andra steg, systematisering och kategorisering, innebär enligt Jacobsen 
(2002) att det insamlade materialet kategoriseras och reduceras för att strukturera och endast 
belysa relevant data (Jacobsen, 2002). Under det här steget exkluderades viss data som vi fann 
var irrelevant för uppsatsens problemformulering och syfte. Vi valde att bygga upp en 
analysmodell i tabellform där vi utgick från våra kärnpunkter investeringsbeslut och 
hyressättning för att bibehålla strukturen i uppsatsen. Under respektive kärnpunkt 
kategoriserades vidare de delar från intervjuguiden som var av relevans (se Bilaga 1). 
 
I analysprocessens sista steg, kombination, sker enligt Jacobsen (2002) en koppling mellan de 
kategorier som framtagits tidigare för att finna likheter och skillnader (Jacobsen, 2002). Under 
det här steget placerade vi inledningsvis respondenternas svar under respektive kolumn för att 
få en överblick av den empiriska datan. Därefter adderade vi ytterligare en kolumn 
innefattande den tidigare forskning som återfinnes i den teoretiska referensramen. På så vis 
skapades en tydlig koppling mellan den empiriska datan och den teoretiska referensramen (se 
Bilaga 1). 
 

3.7 Validitet och Reliabilitet 
Enligt Jacobsen (2002) innebär validitet att undersökningen är giltig och en undersöknings 
reliabilitet innebär huruvida den är tillförlitlig eller ej. Om en undersökning är tillförlitlig är 
sannolikheten hög att samma resultat och slutsatser uppnås vid en exakt upprepning av 
undersökningen (Jacobsen, 2002).  

En undersöknings giltighet kan enligt Jacobsen (2000) delas upp i två grupper; intern och 
extern giltighet. Den interna giltigheten innebär att det som författarna planerat att undersöka 
faktiskt blev undersökt och den externa giltigheten innebär att de svar och slutsatser som 
undersökningen frambringat ska kunna appliceras i andra sammanhang (Jacobsen, 2000). För 
att säkerställa den interna giltigheten i uppsatsen valde vi att bygga upp en intervjuguide 
utifrån den teoretiska referensram genom operationalisering. Då samtliga intervjufrågor har 
en tydlig koppling till den teoretiska referensramen säkerställdes därmed att det som 
undersöktes var det som var menat att bli undersökt. Vi var medvetna om att den externa 
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giltigheten och generaliserbarheten har begränsats i vår kvalitativa uppsats då vi endast 
intervjuat fyra bostadsbolag som är verksamma inom Halland (Jacobsen, 2000). För att öka 
möjligheten till ett generaliserbart resultat valde vi att intervjua bostadsbolag av skilda 
ägarskap samt storlek med hänsyn till dess balansomslutning och omsättning.  
 
För att säkerställa uppsatsens reliabilitet valde vi att basera stora delar av uppsatsen på 
primärdata som framtagits genom personliga intervjuer där respondenterna gavs möjlighet att 
vara anonyma, både avseende deras och bostadsbolagets namn. Vi utformade en intervjuguide 
bestående av främst öppna frågor relaterat till ämnet där respondenterna gavs möjlighet att 
tala fritt om ämnet. Därmed undvek vi att leda respondenterna samt skapade förutsättningar 
för att erhålla trovärdiga och sanningsenliga svar. Som exempel kan följande två frågor lyftas 
fram; Vilka faktorer beaktas vid ett investeringsbeslut i nyproducerade hyreslägenheter? Hur 
bestämmer ni hyran för nyproducerade hyreslägenheter? De var öppna i den mening att de 
inte vägledde respondenterna genom exempelvis svarsalternativ, men begränsade även 
respondenterna i och med att vi riktade frågorna till ett visst område.   
 
Vi utformade tydliga frågor som granskades noggrant för att undvika missförstånd. Om 
missförstånd eller oklarheter ändå skulle uppstå fanns möjligheten att reda ut dessa under 
intervjuns gång. Intervjuguiden utgjorde endast ett stöd under intervjuerna för att minska 
risken att intervjun skulle gå i fel riktning. Genom att dessutom utföra intervjuerna i 
respondenternas naturliga miljöer och låta dem bestämma tid för mötet skapades 
förutsättningar för en lugn och trygg intervjumiljö.  
 
För att minska risken att gå miste om information spelades intervjuerna in vilket gjorde det 
möjligt för oss att gå igenom intervjuerna i efterhand. Det gav även möjlighet till en mer 
engagerad och avslappnad intervju då fokus inte låg på att skriva ner respondenternas svar. 
För att ytterligare öka reliabiliteten i informationen transkriberades intervjuerna noggrant 
vilket begränsade risken för feltolkningar och snedvridningar. Efter att vi sammanställt 
intervjuerna mailades materialet tillbaka till respektive respondent som då gavs möjlighet till 
eventuella kompletteringar eller ändringar.  
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4. Empiri 
 

Kapitlet presenterar den empiriska data som har framtagits genom personliga intervjuer med 
respondenter från Halmstad Fastighets AB, Eksta Bostads AB, Fastighetsstaden i Halmstad 
AB samt Trollängen Bostad AB.    

 

4.1 Intervju med Philip Jacobsson och Linda Kruse från 
Halmstad Fastighets AB 

4.1.1 Bolagspresentation  

Halmstad Fastighets AB är ett kommunalt bostadsbolag som verkar inom Halmstads kommun 
och äger hyreslägenheter i både centrala Halmstad och tätorterna runt om. Halmstad 
Fastighets AB har verkat i över 75 år och innehar idag runt 10 000 hyreslägenheter, 300 
lokaler samt ett flertal garage- och fordonsplatser. Halmstad Fastighets AB har enligt den 
senaste årsredovisningen en balansomslutning på cirka 3,5 miljarder kronor samt en 
omsättning på drygt 732 miljoner kronor. Under senare år har Halmstad Fastighets AB 
genomfört samt planerat nyproduktion av hyreslägenheter i bland annat Harplinge, Söder, 
Nissanstrand, Sofieberg och Järneken.  
 
Från Halmstad Fastighets AB intervjuades Philip Jacobsson som arbetar som 
ekonomiadministratör och Linda Kruse som arbetar som redovisningsansvarig. Jacobsson har 
arbetat på bostadsbolaget i drygt ett år och har i sin roll arbetsuppgifter relaterade till 
sammanställning av projekt, beräkningar för investeringar samt uppgifter avseende 
finansiering. Kruse har arbetat på bostadsbolaget i drygt 15 år och har i sin roll bland annat 
arbetsuppgifter relaterade till att uppföra kontoplaner samt redovisning både internt och 
externt.  
 

4.1.2 Investeringsbeslut 

När Halmstad Fastighets AB står inför ett investeringsbeslut i nyproduktion av 
hyreslägenheter är det ett flertal faktorer beaktas. En av de viktigaste faktorerna som båda 
respondenterna lyfter fram är att nyproduktionen ska bringa bostadsbolaget lönsamhet i 
framtiden. Dock poängterar Kruse att det har förekommit undantag från lönsamhetskravet. 
Det då Halmstad Fastighets AB valde att investera i nyproducerade hyreslägenheter som inte 
uppvisade önskvärd lönsamhet men som innebar att bostadsbolaget bland annat var först i 
Sverige med att bygga plus-energihus. Ytterligare en faktor som beaktas vid 
investeringsbeslut i nyproducerade hyreslägenheter är att Halmstad Fastighets AB, eftersom 
de är ett kommunalägt bostadsbolag, måste se till att deras utveckling följer kommunens 
riktlinjer. Halmstad Fastighets AB har idag inget krav från kommunen på att de måste uppföra 
något specifikt antal hyreslägenheter utan istället har de ett krav på att de måste vara 
etablerade i hela Halmstads kommun och inneha en viss marknadsandel (50-60 procent). 
Även om kommunen inte kräver ett visst antal uppförda hyreslägenheter per år så har 
Halmstad Fastighets AB ett krav från deras styrelse på att de ska uppföra minst 200 nya 
hyreslägenheter i kommunen varje år. Tidigare låg kravet på endast 100 nya hyreslägenheter 
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per år men då Halmstad Fastighets AB befinner sig i en expansiv fas valde styrelsen att 
dubbla kravet. Vidare beaktar Halmstad Fastighets AB även faktorer som hur attraktivt 
området är och hur enkelt de kommer att få uthyrt lägenheterna vid investeringsbeslut i 
nyproducerade hyreslägenheter. Dessutom anser både Jacobsson och Kruse att kommunens 
politiska styre har stor betydelse för vilka områden som prioriteras.  
 
När Halmstad Fastighets AB står inför ett investeringsbeslut i en nyproducerad hyreslägenhet 
har bostadsbolagets styrelse en viktig roll. De planerar vad som ska ske och tillsätter sedan 
den kompetens som krävs för att kunna se över och eventuellt genomföra investeringen. Det 
är därmed styrelsen som fastställer målen för en eventuell investering och tillsätter sedan en 
styrgrupp beroende på investeringens storlek och art. Styrgruppen förmedlar sedan vidare 
målen till ansvarig kompetens som i sin tur söker aktuella investeringsalternativ och bland 
annat beräknar dess lönsamhet med hjälp av kassaflödesmetoden. Därefter presenterar 
styrgruppen för styrelsen de investeringsalternativ som de har funnit värda att genomföra efter 
granskning av bland annat lönsamhet och hur väl de uppfyller målen. Avslutningsvis har 
styrelsen det övergripande ansvaret och tar beslutet om en investering ska genomföras eller ej 
(se Tabell 3).  
 

4.1.3 Hyressättning  

Vid hyressättning i nyproducerade hyreslägenheter använder Halmstad Fastighets AB i 
samtliga fall egensatt hyra. De sätter då hyran utefter de kostnader som uppkommer i 
samband med nyproduktionen och utgår därmed från kassaflödesmetoden för att finna deras 
hyresnivå. De tar även i beaktning det aktuella områdets attraktivitet, lägenhetens storlek, 
placering i lägenhetshuset, standard samt hur hyresnivån i det aktuella området ser ut för att 
säkerställa att de får hyreslägenheterna uthyrda samt för att finna rimliga hyresnivåer som inte 
är oskäliga gentemot hyresgästerna. Jacobsson och Kruse belyser därmed att de finner 
Halmstad Fastighets AB:s hyressättningssystem för nyproducerade hyreslägenheter som ett 
rättvist system, eftersom både hyresvärd och hyresgäst tas i beaktning. Respondenterna finner 
även att den egensatta hyran har fungerat väldigt bra för Halmstad Fastighets AB under en 
längre tid och motivet för att inte tillämpa presumtionshyra är att de varken behöver eller vill 
ta ut högre hyror än vad de gör i dagsläget. Dessutom tror varken Jacobsson eller Kruse att 
presumtionshyra i dagsläget medför en högre hyresnivå.   
 
Den fördel som Jacobsson och Kruse ser med presumtionshyra är att hyresvärden, vid andra 
marknadsförhållanden, eventuellt kan ta ut en högre hyra för att med säkerhet täcka sina 
produktionskostnader. Dock ser de en stor nackdel kring att hyran efter 15 år 
bruksvärdesprövas, eftersom det kan innebära en stor hyressänkning. Även gällande 
bruksvärdessystemet finner respondenterna för- och nackdelar. De anser att det är positivt för 
hyresgäster i det avseende att de betalar för det praktiska värdet som hyreslägenheten innehar, 
men samtidigt negativt för hyresvärdar eftersom hänsyn inte tas till vad hyreslägenhetens 
kostnader egentligen uppgår till.  
 
Kruse lyfter fram att Halmstad Fastighets AB förespråkar en kombination av strikt 
hyresreglering och fri hyressättning; 
 
”Vi förespråkar en kombination av strikt hyresreglering och fri hyressättning. Det viktiga är 

att hyressättningen är positiv för både hyresgäst och hyresvärd” – Kruse. 
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Både Jacobsson och Kruse menar att en fri hyressättning kan tillämpas så länge det finns ett 
skydd för hyresgästerna så att hyresvärdar inte kan ta ut oskäligt höga hyror.   
 
Den största svårigheten vid investering i nyproduktion hyreslägenheter anser Jacobsson och 
Kruse är att finna mark till ett bra pris där folk vill bosätta sig. De belyser därmed att bristen 
på mark är en faktor som i många fall hämmar nyproduktion av hyreslägenheter och ser en 
ökad marktillgång som en faktor som skulle kunna stimulera nyproduktionen. Dessutom är 
upphandlings- och byggprocessen mycket tidskrävande och Jacobsson och Kruse ser även att 
denna borde effektiviseras för att öka nyproduktionen.   
 

4.2 Intervju med Christer Kilersjö från Eksta Bostads AB 

4.2.1 Bolagspresentation  

Eksta Bostads AB är ett kommunalägt bostadsbolag som verkar inom Kungsbacka kommun 
och äger och förvaltar cirka 2 700 bostadslägenheter, äldreboenden, skolor samt kommersiella 
lokaler. Eksta Bostads AB grundades år 1965 och hade enligt den senaste årsredovisningen en 
balansomslutning på runt 3,2 miljarder kronor samt en omsättning på drygt 334 miljoner 
kronor. Under senare år har Eksta Bostads AB genomfört samt planerat nyproduktion av 
hyreslägenheter i bland annat Kolla, Tölö samt Fjärås. Eksta Bostads AB har ett stort fokus på 
nyproduktion av hyreslägenheter och investerar cirka 300 miljoner varje år i just 
nyproduktion.  
 
Från Eksta Bostads AB intervjuades Christer Kilersjö som är bostadsbolagets verkställande 
direktör. Kilersjö har arbetat som VD på bostadsbolaget i drygt sex år och har i sin roll 
arbetsuppgifter relaterade till bygg- och fastighetsutveckling, investeringsbeslut samt 
hyressättning.   
 

4.2.2 Investeringsbeslut  

När Eksta Bostads AB står inför ett investeringsbeslut i nyproduktion av hyreslägenheter är 
den viktigaste faktorn att nyproduktionen uppfyller de lönsamhetskrav som Eksta Bostads AB 
ställer på sina fastighetsinvesteringar. De krav som de idag ställer är att investeringen ska 
uppvisa ett tilltalande överskott efter 15 år samt helst uppvisa lönsamhet efter cirka fem – sex 
år. Alltså kan Eksta Bostads AB välja att investera i nyproduktion av hyreslägenheter även i 
de fall då investeringen uppvisar ett negativt resultat de första åren. Eksta Bostads AB har 
aldrig investerat i nyproduktion av hyreslägenheter som inte uppvisat önskvärt överskott efter 
15 år. För att beräkna investeringens lönsamhet och överskott använder Eksta Bostads AB i 
samtliga fall kassaflödesmetoden där en betydande faktor är risken för att räntan stiger. 
Dessutom tar Eksta Bostads AB hänsyn till nyproduktionens område för att skapa sig en 
uppfattning om hur attraktiva hyreslägenheterna kommer att bli samt då det önskvärda 
överskottet varierar beroende på vilket område i Kungsbacka kommun som avses. 
 
När Eksta Bostads AB står inför ett investeringsbeslut inleder Kilersjö tillsammans med 
ansvarig kompetens processen med att bestämma mål och syfte med investeringen och söker 
sedan efter investeringsalternativ. Dock kan processen se olika ut beroende på om marken 
som de planerar att uppföra nyproduktionen på ägs av dem själva eller måste köpas av 
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kommunen. Då Eksta Bostads AB äger marken kan de själva bestämma mål och syfte med 
investeringen, medan kommunalägd mark kan medföra vissa direktiv och begränsningar 
avseende just mål och syfte. Det då kommunen i vissa fall ställer krav på vad för bostäder 
som ska uppföras på marken de säljer och exempelvis kan kräva att det måste uppföras en viss 
andel hyreslägenheter och en viss andel bostadsrätter. Dessutom sker, vid köp av 
kommunalägd mark, en form av budgivning där samtliga intressenter lämnar anbud och där 
den som betalar högst pris får köpa marken. Därmed blir, enligt Kilersjö, dessa 
nyproduktioner ofta väldigt dyra eftersom priset på marken vanligtvis når mycket höga nivåer 
(se Tabell 3).    
 
Om nyproduktionen istället ska ske på mark som Eksta Bostads AB redan äger idag hålls 
markkostnaderna nere samtidigt som processen förenklas i och med att budgivning inte 
behöver ske. Kort sagt anser Kilersjö att investeringsprocessen när Eksta Bostads AB äger 
marken själva är betydligt billigare och smidigare. I och med det söker Eksta Bostads AB 
ständigt efter investeringar i mark och köper i många fall mark utan att de i denna stund har 
specifika planer på att uppföra bostäder. Därmed innehar de mycket mark som de framöver 
kan uppföra nyproducerade hyreslägenheter på om så önskas, vilket förenklar 
investeringsprocessen (se Tabell 3). 
 
När Eksta Bostads AB väl har funnit relevanta investeringsalternativ genomför Kilersjö 
tillsammans med ansvarig kompetens en lönsamhetsbedömning för att säkerställa att deras 
lönsamhetskrav uppfylls och tar avslutningsvis ett investeringsbeslut (se Tabell 3).   
    
Trots att Eksta Bostads AB är ett kommunalägt bostadsbolag har de inga krav från kommunen 
gällande varken marknadsandel eller antal bostäder som de ska uppföra och förvalta i 
Kungsbacka kommun. Däremot har kommunen under senare tid begärt att Eksta Bostads AB 
ska öka takten på nyproduktionen av hyreslägenheter för att matcha efterfrågan.  
 

4.2.3 Hyressättning  

Vid hyressättning för nyproducerade hyreslägenheter använder Eksta Bostads AB sedan år 
2012 i samtliga fall presumtionshyra. De valde att hålla kvar vid bruksvärdessystemet och 
avvakta med presumtionshyra i cirka sex år efter införandet då det enligt Kilersjö fanns en 
viss okunskap kring hyressättningssystemet och hur väl det skulle lämpa sig. Deras val att 
sedan övergå till presumtionshyra motiveras enligt Kilersjö av att Eksta Bostads AB når högre 
hyresnivåer än vad de hade gjort med bruksvärdessystemet eller den egensatta hyra och 
därmed kan genomföra fler investeringar än de tidigare kunde. Dessutom anser Kilersjö att 
bruksvärdessystemet är komplicerat vid nyproducerade hyreslägenheter, eftersom man då ska 
studera likvärdiga befintliga hyreslägenheter och inte tar hänsyn till de kostnader som 
nyproduktionen medför. Kilersjö ser även en förutsägbarhet med presumtionshyra i och med 
att hyran sätts för 15 år framöver. Dessutom ser Kilersjö ingen risk med att hyrorna riskerar 
att omförhandlas efter denna period och belyser även att han är tveksam till om hyrorna 
kommer att bruksvärdesprövas efter perioden. Det då han tror att bruksvärdessystemet 
successivt kommer att försvinna och är därmed tveksam till om det kommer att finnas kvar 
när omförhandling blir aktuellt.  
 
Då Eksta Bostads AB använder presumtionshyra baseras hyresnivån på 
produktionskostnaderna, områdets attraktivitet, hyresnivån i området, lägenhetens standard, 
storlek samt placering i lägenhetshuset och förhandling om hyresnivån sker med 
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hyresgästorganisation. Förhandlingen sköter Eksta Bostads AB själva då de besitter den 
kompetens som krävs och enligt Kilersjö är dessa förhandlingar inte ett komplicerat moment. 
Eksta Bostads AB visar upp de kostnader som nyproduktionen medför och hur de har räknat i 
sina kalkyler och motiverar därigenom den önskvärda hyresnivån. På så vis landar, enligt 
Kilersjö, hyresnivån på en acceptabel nivå för både hyresgäst och hyresvärd eftersom hyran 
baseras på den aktuella hyreslägenheten. 
 
Kilersjö lyfter fram att han förespråkar en fri hyressättning där marknadshyror tillämpas; 
 

”Fördelen med fri hyressättning och marknadshyror är att det stimulerar nyproduktionen. 
Jag tror att marknaden går mer och mer mot marknadshyra i och med att allt fler använder 

presumtionshyra och egensatt hyra” – Kilersjö. 
 
Den största svårigheten vid investering i nyproducerade hyreslägenheter anser Kilersjö är att 
finna mark till ett bra pris där folk vill bosätta sig. Han anser att bristen på mark är en faktor 
som i många fall hämmar nyproduktion av hyreslägenheter och ser därmed en ökad 
marktillgång som något som skulle kunna stimulera nyproduktionen. Dessutom ser han en 
risk med att byggkostnaderna ökar i större takt än hyresnivåerna, vilket kommer göra det 
svårare för bostadsbolag att nå lönsamhet.  
 
Kilersjö är något skeptisk till de subventioner som historiskt har erbjudits och även erbjuds 
idag. Han menar att subventionerna ges på fel sätt och innebär en risk i och med att det inte 
finns tydliga föreskrifter om hur länge de ska existera. Dessutom anser han att 
hyreslägenheter idag är orättvist behandlade skattemässigt om man jämför med villor och 
bostadsrätter. Det då ägare till bostadsrätter och villor får göra avdrag för räntekostnaderna i 
deklarationen, vilket inte förekommer vid hyreslägenheter.   

4.3 Intervju med Greger Petersson från Fastighetsstaden i 
Halmstad AB  

4.3.1 Bolagspresentation  

Fastighetsstaden i Halmstad AB är ett bostadsbolag som verkar inom centrala Halmstad och 
äger och förvaltar cirka 380 bostadslägenheter och 100 lokaler.  Fastighetsstaden i Halmstad 
AB grundades år 1960 och hade enligt den senaste årsredovisningen en balansomslutning på 
cirka 642 miljoner samt en omsättning på drygt 57 miljoner. Under senare år har 
Fastighetsstaden i Halmstad AB genomfört nyproduktion av hyreslägenheter i centrala 
Halmstad och har ett kommande projekt vid resecentrum i Halmstad som ska påbörjas i 
augusti 2017. 
 
Från Fastighetsstaden i Halmstad AB intervjuades Greger Petersson som är verkställande 
direktör och delägare på bostadsbolaget. Petersson var med och grundade Fastighetsstaden i 
Halmstad AB år 1960 och har i sin roll ett övergripande ansvar för bolagets utveckling samt 
bedömning och beslut kring fastighetsinvesteringar.     
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4.3.2 Investeringsbeslut  

När Fastighetsstaden i Halmstad AB står inför ett investeringsbeslut i nyproduktion av 
hyreslägenheter har bostadsbolaget som mål och krav att investeringen sker inom centrala 
Halmstad och söker därefter investeringsalternativ som finns inom det aktuella området. För 
Fastighetsstaden i Halmstad AB är investeringens läge en avgörande faktor för huruvida 
investeringen ska genomföras eller ej. Att bostadsbolaget endast investerar i hyreslägenheter i 
centrala Halmstad motiveras av att det, enligt Petersson, är där efterfrågan är som störst. Han 
anser även att det är de investeringar som är mest värdeskapande. Därtill är det ett krav att 
investeringen uppvisar lönsamhet. Hos Fastighetsstaden i Halmstad AB är det ett krav vid 
investering i nyproduktion att investeringen ska uppvisa lönsamhet redan under det första året 
för att investeringen ska genomföras. Fastighetsstaden i Halmstad AB har historiskt sett aldrig 
genomfört en investering som inte uppvisat lönsamhet inom denna tidsperiod. Petersson 
uppger att han själv, genom en enklare kassaflödesmetod, bedömer lönsamheten för 
respektive investering. Anledningen till att Petersson använder en enklare kassaflödesmetod 
vid lönsamhetsbedömningen är hans långa erfarenhet inom branschen. Han belyser att han 
därmed kan förlita sig på sin magkänsla och intuition vid bedömningen. Avslutningsvis är det 
även Petersson som har det övergripande ansvaret och själv tar beslutet om investeringen ska 
genomföras eller ej (se Tabell 3).    
 

4.3.3 Hyressättning  

Vid nyproducerade hyreslägenheter använder sig Fastighetsstaden i Halmstad AB i samtliga 
fall av egensatt hyra, vilket de historiskt sett alltid har gjort då de når önskvärd hyresnivå. Han 
anser att det har varit välfungerande för bolaget och de aldrig varit med om något fall där en 
hyresgäst velat få hyran prövad hos hyresnämnden. Det visar på att Fastighetsstaden i 
Halmstad AB har haft hyresnivåer som hyresgästerna uppfattat som rimliga vilket Petersson 
anser beror på bolagets goda lokalkännedom och erfarenhet inom branschen. För att beräkna 
hyran utgår Petersson från de kostnader som uppkommer vid investeringen samt bolagets 
avkastningskrav. Den hyra som fås fram jämförs sedan med andra nyproducerade 
hyreslägenheter som anses som likvärdiga sett till bland annat läge, storlek och standard. Vid 
dessa jämförelser utgår bolaget främst från Halmstad Fastighets ABs hyresnivåer. 
  
Petersson uppger att bostadsbolaget avstår från presumtionshyra då han inte anser att de kan 
nå högre hyresnivåer än vad de gör med egensatt hyra, bland annat till följd av den 
förhandling som föreligger med hyresgästorganisation. Däremot ser han en fördel med 
presumtionshyra då man beaktar och baserar hyresnivån på produktionskostnaderna.  
 
Petersson anser att Sveriges hyressättningssystem är i behov av förändring inom en snar 
framtid och förespråkar en fri hyressättning och marknadshyror där hyresgästerna beaktas; 
 

”Jag anser att det bör råda avtalsfrihet gällande hyressättningen och ifrågasätter varför 
hyresbostadsmarknaden inte ska vara fri och styras efter utbud och efterfrågan som övriga 

marknader. Dock är det viktigt att hyresgästerna beaktas så de inte utsätts för oskäliga 
hyreshöjningar” – Petersson. 

 
Trots att Petersson förespråkar en fri hyressättning ser han fördelar med det befintliga 
bruksvärdessystemet då han anser att det fungerar som ett skydd mot oskäliga hyreshöjningar 
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för befintliga hyresgäster. Han menar på att människor i en utsatt ställning inte ska tvingas 
flytta och lämnas utan bostad som följd av för höga hyror.   
 
Den största svårigheten vid investering i nyproduktion av hyreslägenheter anser Petersson är 
den begränsade marktillgången i Halmstad, konkurrensen mellan privata och kommunala 
bostadsbolag samt den tidskrävande upphandlings- och byggprocessen. För att stimulera 
nyproduktion av hyreslägenheter anser Petersson därmed främst att de privata 
bostadsbolagens ställning bör stärkas gentemot de kommunala bostadsbolagen i och med att 
de kommunala bostadsbolagen prioriteras av kommunen och har företräde till marken de 
säljer. Dessutom ser Petersson att dagens tidskrävande upphandlings- och byggprocess 
behöver effektiviseras för att nyproducerade hyreslägenheter inte ska missgynnas. 

4.4 Intervju med Måns Norving från Trollängen Bostad 
AB 

4.4.1 Bolagspresentation  

Trollängen Bostad AB är ett privatägt bostadsbolag som verkar i Göteborg med omnejd och 
äger och förvaltar cirka 700 bostadslägenheter, varav cirka 300 utgörs av hyreslägenheter, 
samt ett tjugotal lokaler. Trollängen Bostad AB grundades år 2002 och hade enligt den 
senaste årsredovisningen en balansomslutning på cirka 416 miljoner kronor samt en 
omsättning på drygt 26 miljoner kronor. Under senare år har Trollängen Bostad AB 
genomfört samt planerat nyproduktion av hyreslägenheter i bland annat Halmstad, Båstad, 
Kungsbacka samt Göteborg och har som mål att år 2020 ha uppfört 1000 hyreslägenheter för 
långsiktig förvaltning samt 400 villor och bostadsrätter i Göteborgsregionen. Gällande 
hyreslägenheter investerar bostadsbolaget uteslutande i nyproduktion för långsiktig 
förvaltning. 
 
Från Trollängen Bostad AB intervjuades Måns Norving som sedan drygt ett år tillbaka arbetar 
som vice verkställande direktör på bolaget. Norving har arbetat på Trollängen Bostad AB i 
drygt fem år och började som entreprenadchef. Norving har i sin roll ett stort inflytande vid 
bedömning och beslut kring fastighetsinvesteringar på bostadsbolaget. 
 

4.4.2 Investeringsbeslut  

För att Trollängen Bostad AB ska genomföra en investering krävs det att investeringen 
bringar dem lönsamhet från dag ett. Trollängen Bostad AB har historiskt sett aldrig genomfört 
en investering som inte uppvisat lönsamhet. För att bedöma potentiella investeringars 
lönsamhet använder Norving tillsammans med ansvarig kompetens kassaflödesmetoden och 
de räknar med sämsta möjliga parametrar vid lönsamhetsbedömningen av säkerhetsskäl. Vid 
investeringar i hyreslägenheter uppvisas inga större marginaler i beräkningarna. En viktig 
parameter i investeringskalkylen är den så kallade X-yield. X-yield är den förväntade 
avkastningen på marknaden för investeringen vid kalkylperiodens slut vilken används för att 
beräkna hyreslägenhetens restvärde.  
 
När Trollängen Bostad AB står inför ett investeringsbeslut bestämmer Norving tillsammans 
med ansvarig kompetens först och främst ett syfte och mål med den kommande 
fastighetsinvesteringen. Därefter ansöker de, dels genom kommunens markanvisning, den 
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mark som uppfyller syftet. Norving beskriver att kommunen allt som oftast ställer krav på vad 
som ska byggas på den angivna marken. Trollängen Bostad AB är i stora drag med och 
ansöker om samtliga markanvisningar som förmedlas i dagsläget på grund av den konkurrens 
som råder på marknaden. Oavsett vad som krävs så vill Trollängen Bostad AB få möjlighet att 
bygga så mycket som möjligt då de är i en expansiv fas och ständigt vill utöka sitt bestånd. 
Dock har det förekommit fall där Trollängen Bostad AB har fått avstå investeringar då 
kommunen ställt för höga krav på vad som ska uppföras på marken (se Tabell 3).    
 
När Trollängen Bostad AB väl har funnit relevanta investeringsalternativ och beaktat 
kommunens krav för marken genomför Norving tillsammans med ansvarig kompetens 
lönsamhetsbedömningen för att säkerställa att den potentiella investeringen uppfyller deras 
lönsamhetskrav. Avslutningsvis tar de ett investeringsbeslut om investeringen ska genomföras 
eller ej (se Tabell 3).    
 

4.4.3 Hyressättning   

Vid hyressättning i nyproducerade hyreslägenheter använder Trollängen Bostad AB, sedan år 
2006, i samtliga fall presumtionshyra. De satte tidigare hyrorna enligt bruksvärdessystemet 
och motivet för att byta hyressättningssystem var enligt Norving att bostadsbolaget når högre 
hyresnivåer genom presumtionshyra och därmed kan genomföra fler investeringar. Dessutom 
uppger Norving att hyressättning enligt presumtionshyra ger bostadsbolaget en förutsägbarhet 
eftersom hyran sätts till en bestämd nivå under de första 15 åren. Norving belyser även att 
Trollängen Bostad AB inte ser någon risk med att hyran kan komma att bruksvärdesprövas 
efter denna period och därmed inte tar hänsyn till det i sina lönsamhetsbedömningar.   
 
Genom att Trollängen Bostad AB använder sig av presumtionshyra genomgår de 
förhandlingar med hyresgästorganisation innan hyresnivån bestäms. Vid dessa förhandlingar 
har Trollängen Bostad AB valt att anlita Fastighetsägarna som företräder dem på basis av att 
de saknar den kompetens som annars hade krävts samt då det hade varit mycket tidskrävande. 
Hyresnivån baseras på de produktionskostnader som nyproduktionen medför, lägenhetens 
område, placering i lägenhetshuset, storlek, standard samt hyresnivån i det aktuella 
området.      
 
Norving förespråkar en fri hyressättning och anser att hyressättning enligt 
bruksvärdessystemet inte når upp till de hyresnivåer som krävs för att täcka 
produktionskostnaderna som uppstår för nyproducerade hyreslägenheter; 

 
”Jag förespråkar en fri hyressättning då hyresregleringar begränsar hyresnivåerna och i sin 

tur därmed lönsamheten då produktionskostnaderna kanske inte täcks fullt ut” – Norving. 
 
Norving uppger även att bolaget avstår från egensatt hyra då de själva inte anser sig ha 
kompetensen att själva sätta hyran. Dessutom ser han en risk i att en egensatt hyra senare kan 
komma att prövas och då eventuellt sänkas.  
 
Den största svårigheten vid investering i nyproducerade hyreslägenheter anser Norving är den 
begränsade marktillgången samt de ökade byggkostnaderna. För att stimulera nyproduktionen 
av hyreslägenheter anser Norving att marktilldelning behöver förbättras samt att det bör ske 
en förändring vad gäller subventioner. Han anser även att kommunen kan stimulera 
nyproduktionen av hyreslägenheter genom att ställa högre krav på den mark de erbjuder 
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bostadsbolagen. Slutligen ser Norving att hyreslägenheternas ställning gentemot 
bostadsrätterna behöver stärkas för att fler ska välja att investera i hyreslägenheter.  
 

4.5 De kommunala bostadsbolagens avkastningskrav  

4.5.1 Halmstad Fastighets AB 

År Avkastningskrav på totalt 
kapital 

Avkastning på totalt kapital 
(utfall) 

2016 4 procent 4,3 procent 
2015 4 procent 3,4 procent 
2014 4 procent 4,6 procent 
2013 4 procent 3,7 procent 
2012 4 procent 4,4 procent 
2011 4 procent 4,7 procent 
2010 4 procent 6,2 procent 

 
Tabell 1. Egenkonstruerad tabell över Halmstad Fastighets AB:s avkastningskrav och utfall 
över åren 2010-2016 baserad på årsredovisningar för de givna åren.  
 
I Halmstad Fastighets AB:s ägardirektiv för åren 2010-2016 framgår det att bolaget ska sträva 
efter en genomsnittlig avkastning på totalt kapital på minst 4 procent under en treårsperiod. 
Enligt Tabell 1 ligger Halmstad Fastighets AB:s utfall därmed bra till i och med att de som 
lägst nått 3,9 procent under perioden 2013-2015 (HFAB, 2017).  
  

4.5.2 Eksta Bostads AB 

År Direktavkastningskrav Direktavkastning (utfall) 
2016 6 procent 4,9 procent 
2015 6 procent 4,8 procent 
2014 6 procent 4,3 procent 
2013 6 procent 4,2 procent 
2012 6 procent 4,7 procent 
2011 6 procent 4,9 procent 
2010 6 procent 3,8 procent 

 
Tabell 2. Egenkonstruerad tabell över Eksta Bostads AB:s avkastningskrav och utfall över 
åren 2010-2016 baserad på årsredovisningar för de givna åren. 
 
I Eksta Bostad AB:s ägardirektiv för åren 2010-2016 framgår det att bolaget ska sträva efter 
en direktavkastning på minst 6 procent per år. Enligt Tabell 2 ligger Eksta Bostads AB:s utfall 
därmed under det uppställda avkastningskravet för samtliga år (Eksta, 2017).  
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5. Analys 
 

Kapitlet presenterar våra analyser av den empiriska datan samt den teoretiska 
referensramen. För att underlätta analyseringen och få en överblick av datan användes 
analysmodellen, vilken återfinnes nedan under 5.1 Analysmodell. 

 

5.1 Analysmodell  

 Halmstad 
Fastighets AB 

Eksta Bostads AB Fastighetsstaden i 
Halmstad AB 

Trollängen Bostad 
AB 

Teoretisk 
referensram 

Bolags-
presentation 

- Kommunalägt 
bostadsbolag. 
- Balansomslutning: 
cirka 3,5 miljarder 
kronor. 
- Omsättning: drygt 
732 miljoner kronor. 

- Kommunalägt 
bostadsbolag. 
- Balansomslutning: 
cirka 3,2 miljarder 
kronor. 
- Omsättning: drygt 
334 miljoner kronor. 

- Privatägt 
bostadsbolag. 
- Balansomslutning: 
cirka 642 miljoner 
kronor. 
- Omsättning: drygt 
57 miljoner kronor. 

- Privatägt 
bostadsbolag. 
Balansomslutning: 
cirka 416 miljoner 
kronor. 
Omsättning: drygt 26 
miljoner kronor. 

 

Investeringsbeslut 

Krav - Lönsamhet.  
- Preferenser.  

- Tilltalande överskott 
efter 15 år samt 
lönsamhet senast efter 
fem-sex år. 
- Preferenser. 

- Preferenser: Måste 
ligga inom centrala 
Halmstad. 
- Lönsamhet.  

- Lönsamhet från dag 
1. 
- Preferenser  

 

Beslutsprocess 
 

- Styrelsen bestämmer 
mål för investeringen. 
- Styrelsen tillsätter 
styrgrupp. 
- Styrgruppen 
förmedlar målen. 
- Söker 
investeringsalternativ 
och lönsamhets-
bedömning. 
- Styrelsen beslutar 
om investeringen ska 
genomföras. 

- Bestämmer mål och 
syfte med 
investeringen. 
- Söker 
investeringsalternativ. 
- Beaktning av 
kommunens krav för 
marken. 
- Lönsamhets-
bedömning. 
- Beslutar om 
investeringen ska 
genomföras. 

- Bestämmer mål och 
syfte med 
investeringen. 
- Söker 
investeringsalternativ. 
- Lönsamhets-
bedömning. 
- Beslutar om 
investeringen ska 
genomföras. 

- Bestämmer mål och 
syfte med 
investeringen. 
- Söker 
investeringsalternativ. 
- Beaktning av 
kommunens krav för 
marken. 
- Lönsamhets-
bedömning. 
- Beslutar om 
investeringen ska 
genomföras. 

- Normativ 
- Deskriptiv 
- Preskriptiv 

Hyressättning 

Strikt 
hyresreglering 
eller fri 
hyressättning?  

- Kombination. - Fri hyressättning. - Kombination. - Fri hyressättning.  
 

Hyressättnings-
system 

- Egensatt hyra. - Presumtionshyra. - Egensatt hyra. - Presumtionshyra. - Bruksvärdes-
systemet. 
- Presumtions-
hyra. 
- Egensatt hyra. 
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Åsikter om 
hyressättnings-
systemet som 
används 

- Når önskvärd 
hyresnivå. 
- Rättvist för både 
hyresvärd och 
hyresgäst. 
- Kräver god 
lokalkännedom. 

- Når högre hyresnivå. 
- Skapar 
förutsägbarhet. 
- Kan genomföra fler 
investeringar. 
- Ser ingen risk med 
bruksvärdes-prövning 
efter 15 år. 

- Når önskvärd 
hyresnivå. 
- Kräver god 
lokalkännedom. 

- Når högre hyresnivå. 
- Skapar 
förutsägbarhet. 
- Kan genomföra fler 
investeringar. 
- Ser ingen risk med 
bruksvärdesprövning 
efter 15 år. 

 

Fördelar med 
presumtions-
hyra 

- Når eventuellt högre 
hyresnivå vid andra 
marknadsförhållanden
. 

- Når högre hyresnivå. 
- Skapar 
förutsägbarhet. 
- Beaktar 
produktionskostnader. 

- Beaktar 
produktionskostnader. 

- Når högre hyresnivå. 
- Skapar 
förutsägbarhet. 
- Beaktar 
produktionskostnader. 
- Kan genomföra fler 
investeringar. 

- Tillåter högre 
hyresnivå. 
- Beaktar 
produktions-
kostnader. 
- Skapar 
förutsägbarhet. 

Nackdelar med 
presumtions-
hyra 

- Bruksvärdes-
prövning efter 15 år. 

- Okunskap om vad 
som kommer att ske 
vid 
bruksvärdesprövning 
efter 15 år. 

- Ger inte högre 
hyresnivå. 

 - Kräver 
kunskap om 
marknadens 
utveckling. 
- Låser hyran 
under 15 år. 
- Osäkerhet 
kring 
bruksvärdes-
prövningen efter 
15 år. 
- Motstånd vid 
förhandling.    

Fördelar med 
bruksvärdes-
systemet 

- Hyresgästen betalar 
för det praktiska 
värdet. 

 - Skydd mot oskäliga 
hyreshöjningar för 
befintliga hyresgäster. 

 - Hyresgästen 
betalar för det 
praktiska värdet. 
- Skydd mot 
oskäliga 
hyreshöjningar 
för befintliga 
hyresgäster. 

Nackdelar med 
bruksvärdes-
systemet 

- Produktions-
kostnader beaktas 
inte. 

- Når inte lika hög 
hyresnivå. 
- Komplicerat vid 
nyproduktion. 
- Produktions-
kostnader beaktas 
inte. 

- Produktions-
kostnader beaktas 
inte. 
- Tar inte hänsyn till 
utbud och efterfrågan. 

- Når inte lika hög 
hyresnivå. 
- Produktions-
kostnader beaktas 
inte. 

- Begränsar 
hyresnivån. 
- Hämmar 
nyproduktionen. 
- Saknar 
marknads-
förankring. 
- Osäkra 
kassaflöden. 

Fördelar med 
egensatt hyra 

- Rättvist för både 
hyresvärd och 
hyresgäst. 

 - Når önskvärd 
hyresnivå. 

 - Hyresvärden 
bestämmer själv 
hyresnivån. 

Nackdelar med 
Egensatt hyra 

- Kräver god 
lokalkännedom. 

- Når inte lika hög 
hyresnivå. 

- Kräver god 
lokalkännedom. 

- Kräver kompetens 
och god 
lokalkännedom. 
- Risk att hyran 
prövas. 

- Hyran kan 
prövas. 
- Ingen rätt till 
kollektiva 
förhandlings-
systemet. 

 
Tabell 3. Egenkonstruerad analysmodell.   
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5.2 Investeringsbeslut 
Enligt Atherton, French och Gabrielli (2008), French (2001), French och French (1997) och 
Parker (2014; 2016) förekommer tre skilda beslutsmodeller; den normativa, den deskriptiva 
och den preskriptiva (Atherton, French & Gabrielli, 2008; French, 2001; French & French, 
1997; Parker, 2014; 2016). Den normativa beslutsmodellen återfinnes till viss grad hos 
samtliga intervjuade bostadsbolag då beslutsfattande sker efter givna normer och kriterier och 
följer en systematisk process. Det förekommer dock skillnader gällande omfattningen i 
bostadsbolagens beslutsprocesser vid investering i nyproducerade hyreslägenheter. Samtliga 
bostadsbolag inleder beslutsprocessen med ett steg innefattande kartläggning av mål och syfte 
med investeringen. Gemensamt för samtliga bostadsbolag är att de i det här skedet upprättar 
kriterier och lönsamhetskrav för investeringen, vilket återfinnes i det inledande skedet i de 
normativa beslutsprocesserna som Roberts och Henneberry (2007), Roberts, Rowley och 
Henneberry (2012) och Farragher och Savage (2008) har tagit fram. Det som skiljer 
bostadsbolagen åt är vem som har det övergripande ansvaret för kartläggningen. När Eksta 
Bostads AB, Fastighetsstaden i Halmstad AB och Trollängen Bostad står inför ett 
investeringsbeslut i en nyproducerad hyreslägenhet är det VD:n tillsammans med ansvarig 
kompetens som står för kartläggningen, medan det i Halmstad Fastighets AB:s fall är 
styrelsen som är ansvarig. När Halmstad Fastighets AB:s styrelse har fastställt mål och syfte 
med investeringen tillsätter de en ansvarig styrgrupp, som i sin tur kommunicerar vidare 
målen till lämplig kompetens.  
 
När väl mål och syfte med investeringen har fastställts inleds nästa skede i beslutsprocesserna, 
vilka innefattar sökning och bedömning av relevanta fastighetsinvesteringar. I det här skedet 
genomför samtliga bostadsbolag en lönsamhetsbedömning genom kassaflödesmetoden där 
risk, avkastning och tid beaktas för att säkerställa att fastighetsinvesteringen uppfyller de 
kriterier och lönsamhetskrav som tidigare kartlagts. Vikten av att just använda matematiska 
beräkningar vid investeringsbeslut är något som återfinnes i den normativa beslutsmodellen 
och som vidare motiveras vara avgörande för investeringsbeslutet (Atherton, French & 
Gabrielli, 2008; French, 2001; French & French, 1997). Det som skiljer bostadsbolagens 
lönsamhetsbedömning åt är hur mycket tid och resurser de lägger ner på kalkylerna, samt dess 
omfattning. När Halmstad Fastighets AB, Eksta Bostads AB och Trollängen Bostad AB 
beräknar fastighetsinvesteringars lönsamhet är deras kassaflödeskalkyler mycket omfattande 
samt tids- och resurskrävande. I Halmstad Fastighets AB:s fall är det ansvarig personal med 
kompetens inom lönsamhetsbedömning som genomför kassaflödeskalkylen, medan VD:n 
även inkluderas i Eksta Bostads AB och Trollängen Bostad AB:s fall. Gällande 
Fastighetsstaden i Halmstad AB:s lönsamhetsbedömning används en enklare variant av 
kassaflödeskalkylen och Petersson, bostadsbolagets VD, genomför själv beräkningarna. 
Sandahl och Sjögren (2005) belyser att bolags val av investeringskalkyler kan hänföras till 
deras tradition, storlek och ägarskap. Stora och kommunala bolag väljer vanligtvis mer 
omfattande och djupgående kalkyler samt tillsätter i större utsträckning specialister som 
genomför kalkylerna. Dessutom har dessa bolag större möjligheter att avsätta mer tid och 
resurser för lönsamhetsbedömningarna.  
 
När lönsamhetsbedömning har skett ställer samtliga bostadsbolag sina investeringsalternativ 
mot varandra för att klargöra vilken fastighetsinvestering som uppfyller kriterier och 
lönsamhetskrav. Enligt Löfsten (2002) samt Barta och Verma (2014) bidrar användandet av 
investeringskalkyler till att bostadsbolagen kan bedöma långsiktig lönsamhet och rangordna 
investeringsalternativen, vilket återfinnes i Roberts och Henneberry (2007), Roberts, Rowley 
och Henneberry (2012) och Farragher och Savages (2008) normativa beslutsprocesser. 
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Därefter tar bostadsbolagen beslut om vilken fastighetsinvestering som ska genomföras. När 
Halmstad Fastighets AB ska ta ett investeringsbeslut framför styrgruppen och ansvarig 
kompetens den information som de funnit genom lönsamhetsbedömning till styrelsen. 
Därefter tar styrelsen beslutet om investeringen bör genomföras eller ej. Styrelsen är därmed 
inte delaktig i processen kring att ta fram och genomföra bedömning och rangordning av 
investeringsalternativen, utan är endast med i det inledande skedet och då beslut ska tas. Det 
är något som skiljer sig åt från de övriga bostadsbolagen där beslutsfattarna är delaktiga under 
hela beslutsprocessen.  
 
Den deskriptiva beslutsmodellen återfinnes även den till viss grad hos samtliga intervjuade 
bostadsbolag då de i vissa fall har valt att frångå det rationella tänkandet och inte endast 
baserat investeringsbeslut på lönsamhet. Enligt Edlund, Högberg och Leonardz (1999) är det 
orealistiskt att tro att man kan uppföra entydiga mål, eftersom dessa i många fall strider mot 
varandra. Som exempel tar de intervjuade bostadsbolagen även deras preferenser och 
värderingar i beaktning då de studerar områdets attraktivitet och uthyrningsmöjligheter inför 
en fastighetsinvestering. Halmstad Fastighets AB har i ett fall uppvisat ett tydligt deskriptivt 
beslutsfattande. I det fallet uppstod motstridiga mål där lönsamhetskravet ställdes mot 
visionen att vara först i Sverige med att uppföra plus-energihus. Halmstad Fastighets AB 
valde då att bortse från deras uppställda lönsamhetskrav och ändå genomföra 
fastighetsinvesteringen. Halmstad Fastighets AB belyser att deras styrelse och Halmstad 
kommun framför mycket önskemål om kommande fastighetsinvesteringar. Då de är ett 
kommunägt bostadsbolag och ska bistå kommunen med bostadsförsörjning upplever de att 
styrelsens och ägarnas preferenser har stor inverkan på vilka fastighetsinvesteringar som 
genomförs och vilka områden som prioriteras.  
 
Även Fastighetsstaden i Halmstad AB har uppvisat ett deskriptivt beslutsfattande i och med 
att bostadsbolagets preferenser är starkt avgörande för om en fastighetsinvestering ska 
genomföras eller ej. Den preferens som väger mest i beslutet är fastighetsinvesteringens 
placering, eftersom bostadsbolagen endast investerar i centrala Halmstad. Fastighetsstaden i 
Halmstad AB belyser att de även går mycket på magkänsla vid en fastighetsinvestering. Det 
då Petersson lägger mindre vikt vid investeringskalkylen och istället grundar beslutet på hans 
långa erfarenhet och intuition kring fastighetsinvesteringar, vilket enligt Sah, Gallimore och 
Clements (2010) samt Parker (2014) är utmärkande för den deskriptiva beslutsmodellen.      
  

5.3 Hyressättning 
Vid införandet av presumtionshyra år 2006 övergick Trollängen Bostad AB från hyressättning 
enligt bruksvärdessystemet till presumtionshyra på basis av att högre hyror kan nås, fler 
investeringar kan genomföras samtidigt som presumtionshyra skapar en god förutsägbarhet. 
Även Eksta Bostads AB valde att frångå bruksvärdessystemet och istället tillämpa 
presumtionshyra vid nyproducerade hyreslägenheter, dock efter att ha avvaktat i sex år. 
Motivet för att avvakta med presumtionshyra var att det fanns en viss okunskap kring 
hyressättningssystemet och hur väl det skulle lämpa sig för bostadsbolaget. Det kan relateras 
till Oregs (2003) syn på motstånd till förändring i och med att han belyser att rädsla för att 
förlora kontroll är en av sex faktorer som bidrar till att förändring inte sker. Till skillnad från 
Trollängen Bostad AB och Eksta Bostads AB har Halmstad Fastighets AB och 
Fastighetsstaden i Halmstad AB inte förändrat sina hyressättningssystem sedan 
presumtionshyra infördes. Deras motiv för att behålla den egensatta hyran är att de anser att 
hyressättningssystemet är välfungerande med tanke på den rådande marknaden och att de når 
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önskvärda hyresnivåer. Därmed ser de inget behov av att förändra hyressättningssystemet 
vilket kan relateras till kognitiv styvhet, saknat behov av stimulans och utveckling samt 
motvilja att ge upp gamla vanor (Oregs, 2003). 
 
De kommunalägda bostadsbolagen Halmstad Fastighets AB och Eksta Bostads AB har båda 
avkastningskrav som framgår av ägardirektiven i respektive bostadsbolags årsredovisningar 
för åren 2010-2016. Dock skiljer sig avkastningskraven åt i den bemärkelse att Halmstad 
Fastighets AB ser till genomsnittlig avkastning på totalt kapital under en treårsperiod, medan 
Eksta Bostads AB fokuserar på direktavkastning per år. Till skillnad från Eksta Bostads AB 
har Halmstad Fastighets AB under åren 2010-2016 nått de avkastningskrav som följt av deras 
ägardirektiv, vilket kan vara ytterligare en förklaring till att de inte känt behov av att förändra 
sitt hyressättningssystem. Att Eksta Bostads AB under åren 2010-2016 har legat cirka 1-2 
procent under det uppställda direktavkastningskravet kan även stödja deras motiv för att 
förändra sitt hyressättningssystem och möjliggöra högre hyresintäkter med presumtionshyra.  
 
Enligt Hyresgästföreningen (2013a; 2013c) och Boverket (2014) var det under åren 2007-
2012 bruksvärdessystemet som dominerade på hyresmarknaden för nyproducerade 
hyreslägenheter följt av presumtionshyra och slutligen egensatt hyra. Under nästkommande 
år, 2013-2015, minskade användandet av bruksvärdessystemet och egensatt hyra, medan 
hyressättning enligt presumtionshyra blev allt vanligare. Under perioden 2007-2012 var det 
endast Eksta Bostads AB av de intervjuade bostadsbolagen som använde sig av 
bruksvärdessystemet. Då de övriga tre bostadsbolagen använde sig av presumtionshyra eller 
egensatt hyra strider empirisk data mot att bruksvärdessystemet var det dominerande 
hyressättningssystemet under denna period i Halland. Däremot styrker empirisk data 
Hyresgästföreningens (2015) resultat för kommande period i och med att även Eksta Bostads 
AB valde att frångå bruksvärdessystemet och istället övergå till presumtionshyra. Dock fann 
Hyresgästföreningen (2015) att användandet av den egensatta hyran minskade, vilket inte vårt 
resultat uppvisade då Halmstad Fastighets AB och Fastighetsstaden i Halmstad AB 
fortfarande idag använder den egensatta hyran. Lind (2003) och samtliga intervjuade 
bostadsbolag belyser att orsaken till att bruksvärdessystemet används i allt mindre 
utsträckning är att hyresvärden inte med säkerhet vet att hyresintäkterna kommer att täcka 
produktionskostnaderna då dessa inte beaktas vid hyressättningen. Dock ser Halmstad 
Fastighets AB och Fastighetsstaden i Halmstad AB en fördel med bruksvärdessystemet i och 
med att hyresgästen betalar för det praktiska värdet och att systemet bidrar till ett skydd mot 
oskäliga hyror. 
 
Fastighetsägarna (2013) fann att motivet för att bostadsbolag valt att avstå presumtionshyra 
var att de upplevde att den krävda förhandlingen med hyresgästorganisationen i många fall 
var mycket problematisk, vilket Fastighetsstaden i Halmstad AB styrker. Eksta Bostads AB 
och Trollängen Bostad AB använder sig i dagsläget av presumtionshyra vid samtliga 
nyproducerade hyreslägenheter och ser inte förhandlingen i sig som en problematisk process. 
Det då bostadsbolagen uppvisar de kostnader som nyproduktionen innebär och motiverar 
därigenom den hyresnivå som krävs för att täcka kostnaderna.  
 
Ett av presumtionshyrans syften var att stimulera nyproduktionen av hyreslägenheter genom 
att tillåta en högre hyresnivå än vad bruksvärdessystemet skulle ha givit under de 15 första 
åren (Holmqvist & Thomsson, 2013; Boverket, 2014). Enligt både Eksta Bostads AB och 
Trollängen Bostad AB, som både tillämpar presumtionshyra, når de högre hyresnivåer genom 
presumtionshyra och kan därmed genomföra fler investeringar. Det är något som Halmstad 
Fastighets AB och Fastighetsstaden i Halmstad AB ifrågasätter. De menar istället att de vid 
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det rådande marknadsförhållandet når samma hyresnivå med den egensatta hyran, vilket är ett 
av motiven för att de valt att avstå från presumtionshyra. Dock är samtliga bostadsbolag 
överens om att presumtionshyra har en fördel i och med sin förutsägbarhet då hyran fastställs 
för de kommande 15 åren. Bostadsbolagen ser även positivt på att hyressättning enligt 
presumtionshyra beaktar produktionskostnaderna och både Eksta Bostads AB och Trollängen 
Bostad AB anser att presumtionshyra medför en rättvis hyresnivå i och med att hyran baseras 
på det specifika objektet.   
 
En nackdel med användandet av presumtionshyra som både Boverket (2014) och Halmstad 
Fastighets AB lyfter fram är att hyran efter 15 år kan komma att bruksvärdesprövas och 
därmed eventuellt sänkas. Det kan relateras till Oregs (2003) teori kring motstånd till 
förändring, i och med att bostadsbolagen inte har kontroll över vilken hyresnivå som kommer 
att råda. Dock poängterar Eksta Bostads AB och Trollängen Bostad AB, som har övergått till 
presumtionshyra, att de inte finner någon risk med prövningen och inte heller tar den i 
beaktning. Eksta Bostads AB lyfter däremot fram att de tror att det förekommer en viss 
okunskap om vad som kommer att ske när det blir aktuellt och Kilersjö är även tveksam till 
om bruksvärdesprövningen kommer att leva kvar då omförhandling blir aktuellt.  
 
Halmstad Fastighets AB och Fastighetsstaden i Halmstad AB använder sig vid samtliga 
nyproducerade hyreslägenheter av egensatt hyra. De är därmed inte skyldiga till 
hyresförhandling med hyresgästorganisation utan förhandlar istället med hyresgästerna direkt. 
De bestämmer då hyresnivån själva men riskerar även att få hyran reducerad vid en 
bruksvärdesprövning hos hyresnämnden, vilket Trollängen Bostad AB belyser som den 
största nackdelen med den egensatta hyran. Dock poängterar Fastighetsstaden i Halmstad AB 
att de har så pass god lokalkännedom att de har rimliga hyresnivåer och aldrig har fått en hyra 
prövad, vilket styrker deras poäng. När Fastighetsstaden i Halmstad AB ska bestämma en 
hyresnivå beräknas denna utifrån produktionskostnaderna och deras avkastningskrav. Därefter 
studerar de främst Halmstad Fastighets ABs hyresnivåer för nyproducerade hyreslägenheter i 
området för att säkerställa att de erbjuder skäliga hyresnivåer med hänsyn till bland annat 
läge, storlek och standard.  Även Halmstad Fastighets AB beaktar produktionskostnaderna vid 
bestämmande av hyresnivån. De tar även hänsyn till det aktuella områdets attraktivitet, 
lägenhetens storlek, placering i lägenhetshuset, standard samt hur hyresnivån i det aktuella 
området ser ut för att säkerställa att de får hyreslägenheterna uthyrda samt då de inte vill 
riskera att utsätta hyresgästerna för oskäliga hyresnivåer. Både Fastighetsstaden i Halmstad 
AB och Halmstad Fastighets AB upplever att de når de hyresnivåer som de eftersträvar 
genom den egensatta hyran. Något som Eksta Bostad AB har som motiv för att inte använda 
den egensatta hyran är att de upplever att den begränsar hyresnivån och därmed deras 
möjligheter till lönsamhet och investeringar.  
 
Vad gäller strikt hyresreglering kontra fri hyressättning är samtliga bostadsbolag överens – De 
förespråkar en fri hyressättning. Halmstad Fastighets AB och Fastighetsstaden i Halmstad AB 
belyser dock att de ser en kombination av fri hyressättning och hyresregleringar som det 
optimala alternativet. Fastighetsstaden i Halmstad AB anser att dagens hyressättningssystem 
är i stort behov av förändring då hyresmarknaden istället borde präglas av avtalsfrihet samt 
styras efter utbud och efterfrågan. Dock poängterar både Fastighetsstaden i Halmstad, 
Halmstad Fastighets AB, Lind (2000) samt Hyresgästföreningen (2013a) att en fri 
hyressättning kan resultera i att hyresgästerna utsätts för oskäliga hyror och hyreshöjningar, 
vilket är deras motiv för en kombination av fri hyressättning och ett hyressättningssystem 
med hyresregleringar. Trots att både Halmstad Fastighets AB och Fastighetsstaden i Halmstad 
AB anser att det måste föreligga viss hyresreglering på marknaden väljer de att använda 
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egensatt hyra, vilket är det hyressättningssystem som medför störst avtalsfrihet för 
hyresvärdar. Dock innebär, som tidigare nämnt, den egensatta hyran att hyran kan reduceras 
vid en bruksvärdesprövning hos hyresnämnden. Bruksvärdesprövningen kan därmed ses som 
en form av hyresreglering vilket medför att egensatt hyra inte innebär full avtalsfrihet för 
hyresvärdar.   
 
Eksta Bostads AB och Trollängen Bostad AB förespråkar ett hyressättningssystem med full 
avtalsfrihet utan några hyresregleringar. De menar vidare att hyresregleringar hämmar 
nyproduktionen i och med att hyresnivåerna begränsas, vilket bland annat 
Hyresgästföreningen (2013a) och Lind (2000; 2003) håller med om. Även om Eksta Bostads 
AB och Trollängen Bostad AB förespråkar den fria hyressättningen föreligger möjligheterna 
till det inte på marknaden idag i och med att samtliga hyressättningssystem för nyproducerade 
hyreslägenheter innefattar någon form av reglering. De båda bostadsbolagen har dock valt att 
tillämpa presumtionshyra på basis av att de når högre hyresnivåer samt då presumtionshyra 
innebär en större avtalsfrihet och mer marknadsförankrade hyror än vad bruksvärdessystemet 
tillåter. Dessutom belyser Eksta Bostads AB att marknaden går mer och mer mot 
marknadshyra i och med att allt fler överger bruksvärdessystemet och istället tillämpar 
presumtionshyra eller egensatt hyra. Denna tanke styrker även Hyresgästföreningen (2013a; 
2013c; 2015) till viss del genom sin undersökning över användandet av de olika 
hyressättningssystemen då de visade på att användandet av presumtionshyra kraftigt ökade 
under de studerade perioderna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



                                                                  Sida 36 av 43 

6. Slutsats 
 

Kapitlet presenterar våra fyra slutsatser som grundar sig i uppsatsens kärnpunkter; 
investeringsbeslut och hyressättning. Avslutningsvis i kapitlet presenteras förslag på vidare 
forskning inom ämnet. 

 
 
Syftet med uppsatsen var att förklara hur presumtionshyra har förändrat hyressättning och 
investeringsbenägenhet i nyproducerade hyreslägenheter hos bostadsbolag verksamma inom 
Halland. För att kunna uppfylla syftet utgick vi från problemformuleringen; Hur har 
presumtionshyra förändrat bostadsbolags hyressättning och investeringsbenägenhet i 
nyproducerade hyreslägenheter? Då slutsatserna baseras på intervjuer med fyra bostadsbolag 
verksamma inom Halland kan slutsatserna inte anses vara fullt generaliserbara på marknaden i 
sin helhet. 
 
Investeringsbeslut; 
 
Slutsats 1. Bostadsbolagen är preskriptiva i sitt beslutsfattande.  
 
Bostadsbolagen är, oberoende deras storlek och ägarskap, preskriptiva i sitt beslutsfattande i 
och med att de uppvisar både normativa och deskriptiva drag. Samtliga bostadsbolag har 
uppvisat normativa drag då de har tydliga kriterier för fastighetsinvesteringars lönsamhet och 
följer en systematisk process vid beslutsfattande. De deskriptiva dragen återfinnes i 
bostadsbolagens beslutsfattande då preferenser, värderingar och intuition inkluderas vilket 
resulterar i att de frångår det rationella tänkandet och inte endast ser till 
fastighetsinvesteringars lönsamhet. Det preskriptiva beslutsfattandet kan till viss del förklaras 
av kommunens och styrelsens krav på de kommunala bostadsbolagen. I och med att de 
kommunala bostadsbolagen måste följa kommunens och styrelsens krav och preferenser kan 
det innebära att de tvingas investera i områden de annars inte hade prioriterat. Dessutom kan 
de i vissa fall tvingas investera även om fastighetsinvesteringen inte uppvisar maximal 
lönsamhet. Kommunen är även en bidragande faktor till att de privata bostadsbolagen 
tillämpar ett preskriptivt beslutsfattande i och med deras preferenser om vad som ska uppföras 
på marken de ställer till förfogande.  
 
Den största orsaken till att bostadsbolagen är preskriptiva i sitt beslutsfattande kan finna 
förklaring i den rådande bristen på mark. Bostadsbolagen får därmed ta det de får och även 
anpassa sig till markägarnas preferenser. Bristen på mark leder även till att konkurrensen 
mellan bostadsbolagen ökar, vilket i sin tur driver upp markpriserna och begränsar 
bostadsbolagens möjlighet till lönsamhet. Då kostnaderna ökar samtidigt som intäkterna, 
hyresnivån, begränsas kan bostadsbolagen tvingas överge det rationella tänkandet och istället 
tillämpa ett preskriptivt beslutsfattande för att kunna genomföra fastighetsinvesteringar.  
 
Slutsats 2. Bostadsbolagen följer systematiska beslutsprocesser.  
 
Oberoende av bostadsbolagens storlek och ägarskap följer de en systematisk beslutsprocess 
vid investeringsbeslut. De kartlägger mål, syfte och lönsamhetskrav för 
fastighetsinvesteringen och söker därefter investeringsalternativ som uppfyller deras krav. 
Därefter bedömer och rangordnar de relevanta fastighetsinvesteringar baserat på 
kassaflödesmetoden och deras preferenser. Avslutningsvis fattar de sedan ett 
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investeringsbeslut. Dock är bostadsbolagens storlek och ägarskap avgörande för vem som 
ansvarar för kartläggning av mål, syfte, lönsamhetskrav och beslutsfattande samt hur 
djupgående processens steg är. I det stora kommunala bostadsbolaget i vår undersökning är 
det styrelsen som är beslutsfattare och har det övergripande ansvaret för att i sin tur tillsätta 
kompetens som tar fram investeringsalternativ och genomför lönsamhetsbedömning. 
Motsatsvis är beslutsfattare, i det mindre kommunala bostadsbolaget samt de privata 
bostadsbolagen, istället involverade i samtliga steg i beslutsprocessen. I det mindre privata 
bostadsbolaget är även beslutsprocessen och lönsamhetsbedömningen betydligt mindre 
komplicerade och tidskrävande. Förklaringen till varför det stora kommunala bostadsbolaget 
väljer att delegera delar av beslutsprocessen till behörig kompetens till skillnad från det 
mindre kommunala bostadsbolaget och de privata bostadsbolagen kan hänföras till deras 
möjligheter att avsätta tid och resurser. Då beslutsfattare, styrelsen, i det stora kommunala 
bostadsbolaget har ett brett ansvarsområde samt ständigt har mycket projekt i gång vore det 
inte hanterbart för styrelsen att även ansvara för hela beslutsprocessen. Dessutom är det stora 
kommunala bostadsbolagets lönsamhetsbedömningar mer omfattande och komplicerade, 
vilket motiverar deras val att delegera arbetet till personal med kompetens inom området.   
 
Hyressättning; 
 
Slutsats 3. Bostadsbolagen använder presumtionshyra i större utsträckning än tidigare.  
 
Då hälften av bostadsbolagen valde att övergå till presumtionshyra styrks 
Hyresgästföreningens (2015) resultat om att presumtionshyra blivit allt mer förekommande. 
Motivet för att övergå till presumtionshyra var att hyressättningssystemet ger högre 
hyresnivåer samtidigt som det skapas en god förutsägbarhet. Störst intresse för förändring av 
hyressättningssystem finns hos det stora privata bostadsbolaget, medan de kommunala och det 
mindre privata bostadsbolaget har ett mer avvaktande förhållningssätt. Det kan härledas till att 
det stora privata bostadsbolaget strävar efter att expandera sitt bostadsbolag och utöka sin 
position på marknaden samtidigt som de drivs med ett vinstsyfte och därmed strävar efter att 
maximera hyresintäkterna. För det mindre kommunala bostadsbolaget i vår undersökning kan 
motivet till övergången istället finna stöd i ett behov av förändring i och med att de inte nått 
upp till de avkastningskrav som följt av ägardirektiven. Eftersom kommunala bostadsbolag 
endast får drivas efter marknadsmässiga avkastningskrav behöver förändringen av 
hyressättningssystemet inte innebär att det mindre kommunala bostadsbolaget syftade till att 
maximera hyresintäkterna och vinsten utan istället nå upp till marknadsmässiga 
avkastningskrav, vilket samtliga kommunala bostadsbolag ska drivas efter.  
  
En förklaring till att det mindre privata och det stora kommunala bostadsbolaget har ett mer 
avvaktande förhållningssätt till förändringar av hyressättningssystemet kan vara att de inte 
känner samma behov av utveckling och expandering av bostadsbolaget. Om de är nöjda med 
att inneha den marknadsandel och den hyresnivå som de har i dagsläget ser de ingen 
anledning till att förändra hyressättningssystemet för att eventuellt kunna maximera 
hyresintäkterna och därmed investera mer. Ytterligare en förklaring till varför det stora 
kommunala bostadsbolaget i vår undersökning har valt att avstå presumtionshyra kan ligga i 
att de under de senaste åren har uppnått de avkastningskrav som följer av ägardirektiven, till 
skillnad från det mindre kommunala bostadsbolaget.  
 
En förändring av hyressättningssystemet kan dessutom vara tidskrävande och innebära stora 
kostnader i och med att personalen måste utbildas eller specialistkunskap tillsättas, vilket kan 
medföra en rädsla för det mindre privata bostadsbolaget som därmed riskerar mycket. Den 
rädslan är något som det stora privata bostadsbolaget inte upplever i samma utsträckning då 
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de har större ekonomiska möjligheter att stå emot eventuella motgångar i samband med 
förändringen av hyressättningssystemet.  
 
Slutsats 4. Bostadsbolagen har olika uppfattning ifall presumtionshyra stimulerar 
investeringsbenägenhet i nyproduktion av hyreslägenheter.  
 
Hälften av bostadsbolagen styrker att presumtionshyra har uppfyllt sitt syfte då det bidrar till 
högre hyresnivåer vilket i sin tur stimulerar investeringsbenägenheten i nyproduktion av 
hyreslägenheter. De bostadsbolag som styrker det här är främst det stora privata och det 
mindre kommunala bostadsbolaget som idag tillämpar presumtionshyra. Förklaringen till 
varför resterande bostadsbolag anser det motsatta kan finnas i deras avvaktande 
förhållningssätt inför förändring, okunskap kring hyressättningssystemets tillämpning och 
utfall samt den rådande hyresmarknaden. Eftersom det råder stor brist på hyreslägenheter 
upplever bostadsbolagen som tillämpar den egensatta hyran att de idag har en lika hög 
investeringsbenägenhet i och med att de når lika höga hyresnivåer som de hade gjort vid 
presumtionshyra till följd av efterfrågan som tvingar hyresgäster att accepterar höga 
hyresnivåer. Om förutsättningarna på marknaden hade varit annorlunda och efterfrågan varit 
lägre hade hyresnivån och därmed investeringsbenägenheten i nyproducerade hyreslägenheter 
generellt minskat. Då hade den egensatta hyran begränsat lönsamheten, vilket i sin tur hade 
resulterat i att hyressättning enligt presumtionshyra använts i ännu större utsträckning.  
 

6.1 Vidare forskning 
Vi har under uppsatsens gång stött på områden som vi funnit intressanta för vidare forskning. 
Förslagsvis hade det varit intressant att studera hur presumtionshyra tillämpar sig då 
marknadsförhållandena ser annorlunda ut och det inte råder lika stort utbudsunderskott på 
hyreslägenheter. Det för att få en bild över ifall presumtionshyra verkligen ger högre 
hyresnivåer än egensatt hyra och vidare om den används i ännu större utsträckning. Vi hade 
även funnit det intressant att lägga större vikt på att undersöka hur hyresnivåerna förändrats 
på marknaden samt hur hyresnivåerna skiljer sig åt för respektive hyressättningssystem. 
Vidare hade det varit av intresse att undersöka och lägga fram förslag på hur Sveriges 
hyressättningssystem hade kunnat utvecklas och förbättras. 
  
Det framkom under intervjuerna med bostadsbolagen att hyressättningen inte är det mest 
problematiska i dagsläget vid investering i nyproduktion av hyreslägenheter. Samtliga 
bostadsbolag belyste istället att bristen på mark är den faktor som främst är avgörande för om 
en fastighetsinvestering genomförs eller ej. Bristen på mark har i sin tur lett till en hög 
konkurrens om den mark som finns, vilket i kombination med ökade byggkostnader har drivit 
upp de totala produktionskostnaderna och begränsat lönsamheten. Halmstad Fastighets AB 
och Fastighetsstaden i Halmstad AB belyste även att de tidskrävande upphandlings- och 
byggprocesserna är ytterligare ett problematiskt moment som hämmar nyproduktionen. Då 
uppsatsen endast belyste hyressättningens påverkan på investeringsbenägenhet hade det varit 
intressant att även undersöka ovan nämnda faktorer. Då det dessutom framkom att 
subventioner i vissa fall kan stimulera nyproduktion av hyreslägenheter ser vi även det som 
ett intressant område att fördjupa sig inom. 
  
Vi har i efterhand funnit att Hyresgästföreningen och kommunala bostadsbolag i Stockholm i 
dagsläget diskuterar om att införa en så kallad “Stockholmshyra” där högre hyresnivåer 
accepteras på attraktiva lägen, vilket kan vara av intresse att studera. Det pågår dessutom en 
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utredning, tillsatt av regering, beträffande Sveriges hyressättningssystem där det bland annat 
undersöks hur hyresvärdar ska skyddas från att presumtionshyrorna sänks vid eventuell 
omprövning efter 15 år. Det kan således innebära förändringar i hyressättningssystemet vilket 
vi finner intresse i att följa.  
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  BILAGA 1. Sid 1(2) 

Bilaga 1 - Intervjuguide 

Allmänna frågor            
1. Går det bra att vi spelar in intervjun? 
2. Vad är din titel på bolaget och hur länge har du arbetat som det? 
3. Vad innefattar dina arbetsuppgifter? Arbetar du med uppgifter kopplade till 

investeringsbeslut och hyressättning? 
4. Får vi ange ditt namn och din titel i uppsatsen eller vill du vara anonym? 
5. Får vi ange bostadsbolagets namn i uppsatsen? 
6. Kan du berätta lite om ert bostadsbolags verksamhet:         

a) I vilka regioner av Sverige är ni verksamma?   
b) Hur många hyreslägenheter äger och förvaltar ni idag?    
c) Investerar ni mest i nyproducerade eller befintliga hyreslägenheter? 
d) Har ni uppfört någon nyproduktion av hyreslägenheter och i så fall i vilka 

regioner? 
e) Har ni någon nyproduktion av hyreslägenheter igång just nu och i så fall var? 
f) Har ni några framtidsplaner innefattande nyproduktion av hyreslägenheter? 

 
Investeringsbeslut              

1. Vilka faktorer beaktar ni vid ett investeringsbeslut i nyproducerade hyreslägenheter? 
a) Är det ett krav att en fastighetsinvestering ska uppvisa ekonomisk lönsamhet 

för att ni ska välja att investera? 
a) Om nej: Vilka faktorer gör att ni ändå väljer att investera? 
b) Lägger bostadsbolaget stor vikt vid att finna fastighetsinvestering som 

går i bolagets planerade framtida utveckling? Har kommunen stor 
påverkan på hur mycket ni bygger? 

2. Har ni någon utformad beslutsprocess som ni följer vid investering i nyproducerade 
hyreslägenheter?    

a) Om ja: Vilka steg innefattar beslutsmodellen och vad innebär dem? Använder 
ni några kalkyler?           

b) Om nej: Hur går ni tillväga vid investering i en nyproducerad hyreslägenhet? 
Vad avgör ert beslut?                                       

                                                
Hyressättning                                                         

1. Förespråkar ni strikt hyresreglering eller fri hyressättning? Varför?       
2. Hur bestämmer ni hyran för nyproducerade hyreslägenheter? Använder ni 

presumtionshyra, bruksvärdeshyra eller egensatt hyra? 
a)  Vid svar “presumtionshyra”: Använder ni presumtionshyra för samtliga 

nyproducerade hyreslägenheter?                     
b) Vid svar “presumtionshyra”: Varför valde ni att börja använda presumtionshyra 

efter år 2006?                          
c)  Vid svar “presumtionshyra”: Införandet av presumtionshyra syftade bland annat 

till att stimulera bostadsbyggandet av hyreslägenheter genom att tillåta högre hyror 
under de 15 första åren. Når ni högre hyror med presumtionshyra? 

d) Vid svar “presumtionshyra”: Har införandet av presumtionshyra medfört att ni 
kan genomföra fler investeringar i nyproduktion av hyreslägenheter? 

e)  Vid svar “bruksvärdeshyra”: Varför väljer ni bruksvärdeshyra? 
f)  Vid svar “egensatt hyra”: Varför väljer ni egensatt hyra? 
g)  Vid annat svar än “presumtionshyra”: Varför väljer ni att avstå från 

presumtionshyra?                          
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h) Vid annat svar än “presumtionshyra”: Införandet av presumtionshyra syftade 
bland annat till att stimulera bostadsbyggandet av hyreslägenheter genom att tillåta 
högre hyror under de 15 första åren. Anser ni att presumtionshyra ger högre 
hyror?     

3. Vilka för- och nackdelar ser ni med presumtionshyra? 
4. Vilka för- och nackdelar ser ni med bruksvärdessystemet? 
5. Vilka för- och nackdelar ser ni med egensatt hyra? 

                                                         
Avslutande frågor                                                   

1. Vad anser ni är den största svårigheten vid investering i nyproducerade 
hyreslägenheter?  

2. Vad anser ni skulle kunna öka nyproduktionen av hyreslägenheter? 
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