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Sammanfattning 
Bakgrund och problem: Bostadsbristen i Sverige idag är ett stort problem och har varit det under 
en lång tid. Bristen är störst på hyreslägenheter och problemet idag är att det byggs alldeles för lite 
i relation till befolkningen och den pågående befolkningsökningen. En minskad 
investeringsbenägenhet i nyproducerade hyreslägenheter är en följd av höga byggkostnader, 
hyresregleringar samt dyr eller ingen marktilldelning. Fastighetsbolags beslut om nybyggnation av 
fastigheter innebär stora summor och lång kalkylhorisont som påverkar företagets framtid, därför 
används investeringskalkyler för att kunna fatta ett investeringsbeslut. Lönsamheten vid 
upprättande av hyresrätter vid nyproduktion är ett problem och det är många faktorer som påverkar 
investeringsbenägenheten och investeringsbedömningen vid nyproduktion av hyreslägenheter.  
 
Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva vilka faktorer som påverkar privata fastighetsbolags 
investeringsbeslut i nyproduktion av hyreslägenheter, samt att beskriva hur fastighetsbolag 
genomför sin investeringsbedömning och vilka kalkyler som används i samband med 
investeringsbeslut. 

Metod: Studien bygger på en kvalitativ studie med en abduktiv ansats. Studien är uppbyggd på 
intervjuer, tidigare forskning kring investeringsbedömning och insamling av data. I studien har 
teorin och empirin använts för att nå en slutsats. Tre semi-strukturerade intervjuer har genomförts. 

Resultat: Faktorer som markkostnad, marktilldelning och produktionskostnader har en stor 
påverkan på investeringsbeslutet samtidigt som hyresregleringen står för de kommande intäkterna. 
Fastighetsbolagens storlek och mål är skilda och påverkar därmed hur och varför de väljer att 
investera.  
 
Nyckelord: presumtionshyra, investeringsbenägenhet, investering, hyreslägenheter, 
hyresbostäder, bostadsbrist, nybyggnation, nyproduktion, hyresrätt, hyresreglering, 
bruksvärdeshyra samt egensatt hyra.  
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Abstract:  
Background and problem: Housing shortage in Sweden today is a major problem and has been 
for a long time. The shortage is greatest in rental apartments and the problem today is that it is built 
too little in relation to the population and the current population increase. A reduction in investment 
in newly created rental apartments is a consequence of high construction costs, rental regulations 
and animals or no market allocation. Real estate company's decision to rebuild real estate means 
large sums and long-term horizons that affect the company's future, so investment calculations are 
used to make an investment decision. The profitability of the creation of rental rights in new 
production is a problem and there are many factors that affect the investment aptitude and 
investment assessment in the new production of rental apartments. 
 
Purpose: The purpose of this study is to describe which factors affect the investment decisions of 
private property companies in the production of rental apartments, as well as to describe how real 
estate companies perform their investment assessment and which calculations are used in 
connection with investment decisions. 
 
Method: The study is based on a qualitative study with an abductive approach. The study is based 
on interviews, previous research on investment assessment and data collection. In the study the 
theory and the empirical data have been used to reach a conclusion. Three semi-structured 
interviews have been conducted. 
 
Results: Factors such as land cost, market allocation and production costs have a major impact on 
the investment decision, while rental regulations represent future revenues. The size and goals of 
real estate companies are different and thus affect how and why they choose to invest. 
 
Keywords: presumption rent, investment property, investment, rental apartments, rental housing, 
housing shortage, new construction, new production, tenancy rental, rent regulation, utility rent 
and real estate rent.  
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Definitioner:  
Bruksvärdeshyra: Bruksvärdeshyra är det lagstadgade hyressättningssystem som används i dag 
och som innebär att hänsyn tas till fastighetens och lägenhetens standard, utrustning i lägenheten 
och i gemensamma utrymmen som tvättstugor, trapphus och gårdar. Närhet till centrum, affärer, 
förskolor och goda kommunikationer, men också områdets image och rykte vägs in när hyran 
förhandlas fram av ombud för fastighetsägare. 
 
Detaljplan: Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur 
bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar därför om byggåtgärder som får genomföras och inte 
genomföras inom planområdet. 
 
Detaljplansändring: Ändring av detaljplan omfattar förändring, borttagande och införande av nya 
bestämmelser inom ett detaljplanelagt område samt upphävande av en geografisk del av en 
detaljplan. En ändring av en detaljplan kan användas för att anpassa planen till nya förhållanden 
och hålla den aktuell utan att genomföra hela den lämplighetsbedömning som görs vid upprättandet 
av en ny plan. Det är kommunen som avgör om det är lämpligt att använda sig av ändring av 
detaljplan i ett enskilt fall. 

Egensatt hyra: Är en hyra som fastighetsägaren har satt själv utan förhandling med 
hyresgästföreningen. Den boende har alltid rätt att få hyran prövad och förhandlad.  

Hyresgästorganisationen: Arbetar för att förbättra hyresgästernas situations i hyresförhållande. 
Då ett hyresavtal har en förhandlingsklausul har hyresgästen överlåtit rätten att förhandla om 
villkor i hyresavtalet till hyresgästorganisationen.  

Marktilldelning: Kommunen säljer mark som stämmer överens med kommunens mål och visioner 
för bebyggande och exploatering.  

Paretoeffektivitet: Innebär att i en situation då tillgängliga resurser inte kan omfördelas så att 
någon får det bättre utan att någon annan får det sämre.  
Presumtionshyra: Infördes år 2006 som ett system för nybyggda lägenheter. Utgångspunkten är 
att hyran för en nybyggd hyreslägenhet ska täcka hyresvärdens kostnader för att producera den. 
Presumtionshyror innebär i korthet att en hyresvärd och en hyresgästorganisation som är etablerad 
på den ort där fastigheten ligger, har rätt att träffa överenskommelse om hyror som överstiger 
bruksvärdesnivåerna för likvärdiga hyreslägenheter. Presumtionshyran gäller i 15 år. 
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1. Inledning 

 
Kapitlets syfte är att ge läsaren en uppfattning om uppsatsens ämnesområde. 

Inledningsvis presenteras problembakgrund till uppsatsens ämne för att senare övergå i 
en problemdiskussion. Problemdiskussionen mynnar sedan ut i en problemformulering, 

vilken uppsatsen syftar till att besvara. 
 

1.1 Bakgrund 
Att det råder brist på bostäder i Sverige är ett väl omdiskuterat ämne och trots en byggrusch under 
de senaste två åren byggs det troligen inte tillräckligt för att råda bort bostadsbristen. Befolkningen 
i Sverige ökar för varje år som går och takten för nyproduktion av bostäder håller inte samma 
tempo. Sveriges befolkning ökade med 1,3 % mellan år 2016 och 2017, i november 2017 uppgick 
befolkningsmängden till 10 112 669 (SCB, 2017a). Nybyggnationen av flerbostadshus har från 
2016 till 2017 ökat med 1429 lägenheter i hela riket (SCB, 2017b). 

År 2017 rådde det bostadsbrist i 255 av Sveriges 290 kommuner. Den stora bristen på bostäder i 
storstäder ökar trycket på inflyttning till närliggande mindre kommuner. I Hallands län har 
befolkningen ökat kraftigt de senaste åren år 2016, likaså har bostadsbyggandet. År 2016 
färdigställdes 870 flerbostadshus i länet (Boverket, 2017). Trots den ökade andelen färdigställda 
lägenheter anger samtliga kommuner i Halland i en bostadsmarknadsanalys av Boverket att det 
råder brist på bostäder i kommunerna som helhet samt i centralorterna. 
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Bostadsbristen omfattar alla typer av bostäder men störst är bristen på hyreslägenheter (Hur vi bor, 
2017). Bristen på hyreslägenheter hänförs framförallt till en minskad investeringsbenägenhet i 
nyproducerade hyreslägenheter på grund av de regleringar i Sveriges hyressättningssystem som 
håller nere hyresnivån och motverkar oskäligt höga hyror och begränsar lönsamheten. Oftast 
accepterar inte hyresgäster och hyresgästorganisationer den hyra som krävs för att täcka de höga 
produktionskostnaderna vid nyproduktion (Turner, 2001) Det bristande utbudet på hyresrätter i 
Sverige har lett till långa bostadsköer, i exempelvis Varbergs kommun var kötiden i snitt 11,5 år 
2016 (Larsson, F 2017). Detta leder bland annat till att unga får det svårt att flytta hemifrån och 
alternativet blir att bostadssökande hänvisas till bostadsrätter, vilket inte är möjligt för flera grupper 
i samhället som inte har ekonomin till att köpa en egen bostadsrätt. Bristen på hyresrättslägenheter 
kan i sin tur ha haft en påverkan till höga bostadsrättspriser och en hög grad av skuldsättning, vilket 
på sikt kan riskera den finansiella stabiliteten och den ekonomiska tillväxten. Dagens höga 
bostadspriser kan påverka nyproduktion av hyreslägenheter negativt eftersom de höga priserna kan 
innebära att det är mer lönsamt för fastighetsbolagen att investera i produktion av bostadsrätter 
jämfört med hyreslägenheter (SOU 2017:65).   

Fastighetsbolags beslut om nybyggnation av fastigheter innebär stora summor och lång 
kalkylhorisont som påverkar företagets framtid, därför används investeringskalkyler för att kunna 
fatta ett investeringsbeslut. En investeringsbedömning syftar till att avgöra om en investering ska 
genomföras eller inte, den är till för att skapa ett investeringsbeslut. Investeringsbedömningen 
skapar förutsättningar för att kunna bedöma om investeringen är lönsam, investeringens 
likvideffekter samt ger en bild över investeringens risknivå (Bejrum & Lundström, 1986). Enligt 
Yard (2001) är investeringskalkylens fokus att fatta optimala investeringsbeslut som ska uppfylla 
ett visst lönsamhetskrav. Yard menar på att typen av investeringsbeslut kommer att påverka hur 
stor roll investeringskalkylen spelar i beslutsfattandet och att inte endast kalkylen är tillräcklig för 
ett investeringsbeslut. 

En viktig faktor vid investeringsbeslut av nyproduktion av fastigheter är läget. Det geografiska 
läget i landet, läget på orten, närhet till strand och kommunikationer är alla lägesfaktorer som 
påverkar fastighetsvärdet. Attraktiviteten av att bo i en storstad och nära havet påverkar efterfrågan 
på bostäder just där. Efterfrågan på bostäder driver upp både nyproduktion och bostadspriser som 
påverkar fastighetsbolags investeringsbeslut.  

 

1.2 Problemdiskussion 
I mellanstora och mindre kommuner är hyresrätter relativt sett dyrare än i större kommuner och 
har varit det under en lång tid (Wilhelmsson et al, 2010). Nya lägenheter byggs med hög standard 
och högre hyra medan äldre lägenheter har en lägre standard och lägre hyra inne i stadskärnorna 
(Borg & Lind, 2006). På en fungerande marknad, där produktionen styrs av tillgång och 
efterfrågan, skulle hög efterfrågan leda till att det var lönsamt att öka utbudet av hyresrätter och en 
omfattande nyproduktion skulle därmed sätta fart (Fastighetsägarna, 2012). I en undersökning 
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gjord av Fastighetsägarna (2012) framgår det att efterfrågan och betalningsviljan inte är det största 
hindret för nyproduktion av hyresrätter. Undersökningen pekar på att det största hindret istället är 
hyressättningssystemet och lönsamheten i att bygga hyreslägenheter jämfört med andra 
upplåtelseformer. Därefter följer dyra produktionskostnader (markkostnad och byggkostnad), 
marktilldelning, finansieringsmöjligheter, tid för planläggning och bygglov. Hindret med 
hyressättningssystemet beror på att intäktssidan för en hyresrätt utgörs av hyror och dagens 
prissättning på nyproducerade hyresrätter inte medför varaktiga incitament för att bygga de 
bostäder som marknaden efterfrågar (Fastighetsägarna, 2012). Att avreglera 
hyressättningssystemet helt och tillåta fri hyressättning är inte ekonomiskt effektivt och 
paretoeffektivitet uppnås inte enligt (Andersson & Söderberg, 2012).  
 
Hyressättning på bostäder kan göras på flera sätt, genom bruksvärdesystemet, en hyresförhandling 
eller enligt presumtionssystemet. Sedan år 2011 är allmännyttan inte längre en norm vid 
hyresreglering och privata fastighetsbolag måste själva argumentera för hyreshöjningar (SABO 
u.å.). Med syfte att stimulera nyproduktionen av hyreslägenheter i Sverige införde regeringen den 
1 juli år 2006 presumtionshyran, en reformering med möjlighet att avtala om en högre hyra för 
nyproducerade hyreslägenheter som inte skulle ändras under femtonårsperiod 
(Hyresgästföreningen, 2013b). Men förekomsten av presumtionshyror i privata fastighetsbolag är 
osäker och möjligheten har använts i mycket begränsad utsträckning (Fastighetsägarna, 2012). 
 
En investering innebär risk och definitionen på om en investering är lönsam är att den måste ge en 
avkastning som är bättre än andra alternativa placeringar med liknande risk. De privata 
fastighetsbolagens drivkraft är vinstmaximering vid investeringar som innebär låg risk. På en 
fungerande hyresmarknad finns det naturliga incitament för privata fastighetsbolag att möta en hög 
efterfrågan med investeringar i ett både större och mer varierat utbud, men idag begränsas denna 
matchning av hög osäkerhet kring avkastningen på de stora investeringar som krävs 
(Fastighetsägarna, 2012). 
 
Utifrån bakgrund och problemdiskussion kan det påvisas att det finns en brist på hyreslägenheter i 
Hallands län. Det beskrivs även att lönsamheten vid upprättande av hyreslägenheter är ett problem 
vid nyproduktion och att andra aspekter kommer att påverka investeringsbedömningen. I denna 
studie vill vi undersöka faktorer som påverkar fastighetsbolags investeringsbeslut och 
investeringsbedömning vilket leder oss till följande frågeställningar: 
 

Frågeställningar: 
• Vilka bedömningsmått har avgörande inverkan vid investeringsbeslut av 

nyproducerade hyreslägenheter och vilka investeringskalkyler används?  
 

- Vilken inverkan har valet av hyresreglering på investeringsbeslut? 
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1.3 Syfte   
Syftet med denna studie är att beskriva vilka faktorer som påverkar privata fastighetsbolags 
investeringsbeslut i nyproduktion av hyreslägenheter, samt att beskriva hur fastighetsbolag 
genomför sin investeringsbedömning och vilka kalkyler som används i samband med 
investeringsbeslut. 

 
1.4 Avgränsningar 
Detta arbete omfattar 16 veckors heltidsstudier vilket innebär avgränsningar har gjorts. Studien har 
avgränsats geografiskt inom Hallands län och fokuserar på de faktorer som påverkar privata 
fastighetsbolags investeringsbeslut i nyproducerade hyreslägenheter. Studien avgränsar sig från 
lokaler, bostadsrätter och speciella typer av hyresrätter såsom studentbostäder.  
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2. Metod 
 

I Metodkapitlet beskrivs uppsatsens upplägg och tillvägagångssätt som har vidtagits för att 
samla in tidigare forskning och empiriskdata. Inledningsvis beskrivs studiens ansats och de 
metoder som har använts för att samla in tidigare forskning inom ämnet. Därefter beskrivs 

studiens urvalsmetod med presentation av val av bolag och intervjupersoner. Avslutningsvis 
belyses även uppsatsens giltighet och tillförlitlighet. 

 
 
2.1 Vetenskaplig ansats 
Kvalitativ forskning utgörs oftast av intervjuer och är enligt Jacobsen (2002) mer småskalig och 
användbar när man vill ha en nyanserad beskrivning av ett fenomen. Den kvantitativa ansatsen är 
motsatsen till den kvalitativa och utgörs oftast av standardiserad informationshämtning i form av 
enkäter. Denna uppsats är en kvalitativ studie med abduktiv ansats som är uppbyggd på intervjuer, 
tidigare forskning kring investeringsbedömning och insamling av data. Anledningen till valet av 
kvalitativ studie grundar sig i våra frågeställningar som vi anser besvaras bäst genom intervjuer 
med anställda, vilket Jacobsen (2002) anser är bra när få enheter ska undersökas.  

Uppsatsen grundar sig i investeringskalkylering, investeringsbedömning och 
hyressättningssystemet. För att kunna besvara problemformulering och uppfylla studiens syfte 
söktes inledningsvis information om ämnet som grund till den teoretiska referensramen. Därefter 
samlades information in genom en kvalitativ studie där empirin samlats in genom personliga 
intervjuer.  

Enligt Bryman och Bell (2011) är en induktiv och deduktiv ansats motsats till varandra och en 
abduktiv ansats är ett samspel mellan deduktiv och induktiv. Anledningen till val av abduktiv 
ansats grundar sig i att vi ville få en bra teoretisk grund innan insamling av empiri samt att kunskap 
kring ämnet saknades för att kunna samla in empiriskdata direkt.  

Under processens gång har den teoretiska referensramen kontinuerligt kompenserats med behövlig 
information. Exempelvis har avsnittet om fastighetsvärdering tillkommit.  Slutsatser i den här 
studien har dragits från både observationer och erfarenheter ifrån utförda intervjuer med hänsyn 
till tidigare forskning och teorier för att undersöka om detta stämmer överens. Detta indikerar att 
studiens ansats är abduktiv. En fördel av att studien har en abduktiv ansats är att vi författare inte 
har låst oss vid en ansats, utan vi har kunnat kombinera dem båda. Valet av abduktiv ansats har 
även inneburit att vi som författare har kunnat hoppa mellan teori och empiri utan någon struktur 
för att nå en slutsats. I denna studie har det handlat om att tolka den insamlade empirin för att 
jämföra med teori och antingen hjälpa eller motsäga den. 
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2.2 Litteratursökning 
För att få en förståelse för dagens hyressättningssystem för nyproducerade lägenheter i Sverige 
sökte vi efter tidigare forskning. Därefter samlades information om vad det är som påverkar en 
investering och varför den går eller inte går igenom. Information och utredningar om 
presumtionssystemet har dessutom samlats in. Genom dessa sökningar har informationen vi hittat 
lagt en grund för den teoretiska referensramen.   

Vid sökning av tidigare forskning rörande uppsatsämnet används sökorden: presumtionshyra, 
investeringsbenägenhet, investering, hyreslägenheter, hyresbostäder, bostadsbrist, nybyggnation, 
nyproduktion, rental control, new construction, hyresrätt, hyresreglering, bruksvärdeshyra samt 
egensatt hyra.  

Då tidigare forskning insamlats har artiklar främst hämtats från one search som är en samling av 
databaser som hittas vid högskolan i Halmstad, där fanns även Emerald och scholar. Vi valde att 
använda databaser med tillförlitlighet då forskningsartiklarna som är publicerade har gått igenom 
granskning och är då Peer reviewed.  

2.3 Datainsamling 
Vi valde att fördjupa oss i kring ämnet hyressättning och bostadsbolags bedömningsmått inför 
kommande investeringar eftersom tidigare forskning kring detta ämne var begränsat. Vi valde att 
ha personliga intervjuer med öppen dialog vilket enligt Jacobsen (2002) är att föredra eftersom det 
finns bättre möjligheter till en öppen undersökning som dessutom är mer djupgående. 
 
2.3.1 Primärdata 
Primärdata är enligt Jacobsen (2002) den empiriska del som samlats in från författarna genom 
enkäter, intervjuer och observationer, vilket uppsatsens empiriska del baseras i. Vid direkt kontakt 
med intervjupersoner samlas primärdata in (Jacobsen, 2002). Genom det kvalitativa 
förhållningssättet samlades primärdata in genom personliga intervjuer med privata bostadsbolag 
verksamma inom Hallands län. Det kvalitativa förhållningssättet har gett möjlighet till en mer 
djupgående undersökning och öppen dialog. Vid intervjuerna med valet att ha en öppen dialog hade 
vi möjlighet att anpassa intervjufrågor under intervjuns gång. Vid de personliga intervjuerna 
säkerhetsställde vi även att vi hade rätt intervjuperson för att kunna svara på våra frågor och 
eventuella misstolkningar undveks. Vid insamlingen av primärdata kunde vi även säkerhetsställa 
att primärdata var aktuell. Vilket även motiverar valet av insamlingsmetod som därmed också 
motiverar aktualiteten i informationen. Om sekundärdata istället hade tillämpats, skulle 
aktualiteten inte kunnat motiveras på samma sätt.  
 
2.3.2 Sekundärdata  
Information som redan existerar och är insamlad av någon annan är sekundärdata enligt Jacobsen 
(2002). Till skillnad från primärdata är sekundärdata andrahandsinformation och har samlats in 
med en indirekt koppling till grundkällan. Sekundärdata har därmed svagheter eftersom den inte 
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kommer från grundkällan och sekundärdata baseras på andras tolkningar (Jacobsen, 2002). 
Sekundärdata som används i uppsatsen har noggrant granskats då Jacobsen (2002) anser att det är 
viktigt eftersom det är andrahandsinformation som har samlats in för ett annat ändamål än studiens 
syfte. 
 
2.4 Urvalsmetod 
Denna studie är en kvalitativ undersökning där empiri har samlats in genom intervjuer och antalet 
respondenter har begränsats. Enligt Jacobsen (2002) kräver en kvalitativ insamlingsmetod med 
intervjuer mycket tid, då den insamlade data är mycket detaljrik och kräver omfattande analysering. 
För att minska risken att missa väsentlig information spelades intervjuerna in, vilket har bidragit 
till större fokus på intervjuobjektet istället för att fokus låg på att hinna skriva ner all information.  
 
I en kvalitativ undersökning har den mänskliga faktorn en betydande roll som både har bidragit 
med styrka och som en svaghet i forskningen. Svagheten hos oss författare är våra färdigheter, 
intellekt och självdisciplin. Eftersom vi som författare utgör en central del i denna kvalitativa studie 
gäller det att tolka och förstå intervjupersonen på rätt sätt med en objektiv syn på det forskade 
området (Bryman & Bell, 2011). Enligt Bryman & Bell (2011) har intervjupersonerna förmågan 
att själva reflektera över verkligheten och därför är det viktigt att vi som författare ser världen med 
intervjupersonernas ögon. Genom djupgående kvalitativa intervjuer med intervjuschema och med 
utrymme för följdfrågor har en förståelse kring intervjupersonernas verklighet skapats hos oss 
författare och kunnat knytas an till teorin. 
 
2.4.1 Val av intervjupersoner 
Val av intervjupersoner har skett på ett selektivt sätt, som menas att intervjupersoner som har stor 
relevans till det studerade ämnet har intervjuats. Detta är något som Bryman & Bell (2011) anser 
vara viktigt för studiens trovärdighet. De företag som kontaktades är både stora/små privata 
bostadsbolag i Halland som förvaltar och förvärvar hyresrätter.  Val av intervjupersoner grundade 
sig i de som är högt uppsatta i företaget eftersom de besitter informationen om investeringar. Samt 
de personer som är kunniga inom hyressättningssystemet.  
 
2.5 Validitet och Reliabilitet  
Enligt Jacobsen (2002) ska empiri som samlas in vara valid och reliabel. Validitet innebär att den 
insamlade empirin ska vara giltig och relevant, det som undersöks ska vara det som i början var 
meningen att undersöka. Giltighet och relevans kan kategoriseras som intern och externvaliditet. 
Intern giltighet och relevans menas att det som mäts/undersöks verkligen mäts. För att uppnå intern 
giltighet i studien konstruerade vi en intervjuguide utifrån den teoretiska referensramen genom 
operationalisering. Eftersom samtliga intervjufrågor har en koppling till den teoretiska 
referensramen säkerställdes därmed att det som undersöktes var det som var menat att bli 
undersökt. 
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Extern giltighet och relevans menas att en undersökning är överförbar, alltså att det erhållna 
resultatet från undersökningen även kan vara giltigt i andra organisationer och vid andra tidpunkter 
(ibid). Den externa giltigheten och generaliserbarheten är begränsad i denna kvalitativa studie på 
grund av avgränsningsområde och eftersom att endast tre bostadsbolag verksamma inom Halland 
har intervjuats (Jacobsen, 2000). För att öka möjligheten till ett generaliserbart resultat har 
bostadsbolag med skilda ägarskap och storlek intervjuats.  
 
Reliabilitet innebär hur en undersökning är tillförlitlig och trovärdig eller inte. Enligt Jacobsen 
(2002) är sannolikheten hög vid en tillförlitlig undersökning att samma resultat och slutsatser 
uppnås vid exakt upprepning av undersökningen.  För att uppnå reliabilitet i studien har stora delar 
baserats på primärdata ifrån personliga intervjuer där respondenterna fått möjlighet att vara 
anonyma. Intervjuschemat har utformats med öppna frågor relaterat till ämnet för att öka 
respondenternas möjlighet att tala fritt och undgå att leda respondenterna. Detta har skapat 
förutsättningar för att få trovärdiga och sanningsenliga svar. 
 
2.6 Analysprocess 
Teoridelen tar upp bakgrund, tidigare forskning samt teorier om investeringsbedömning och 
investeringsmått. I empirikapitlet förklaras fastighetsbolags hyressättning och investeringsbeslut. 
Därefter sätts empirin i relation till teorin i analysdelen för att se likheter eller skillnader mellan 
fastighetsbolagen samt för att kunna besvara frågeställningarna som studien ska svara på.   
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3. Teori och tidigare forskning 
 

I Teoridelen presenteras teorier som författarna har valt att använda sig av för att belysa och 
fördjupa kunskaper kring investeringsbedömning samt för att kunna förstå och förklara den 

insamlade empirin. Huvudkategorierna är således investeringskalkyler, värderingsmetoder och 
hyressättning. Författarna har efter bästa förmåga valt ut de teorier som författarna anser vara 

mest lämpliga för studien. 

 
3.1 Investeringsbedömning 
En investering genomförs inte innan ett företag har gjort en lönsamhetsbedömning där en 
investering bearbetas och analyseras. En investering innebär en kapitaluppoffring idag mot att få 
en framtida avkastning som måste täcka grundinvesteringen och bidra med vinst för företaget 
(Allen, B. Brealey, R. Myers, C, 2014). Avkastning på en fastighetsinvestering är en avgörande 
faktor och att investera i hyresrätter är ett långsiktigt projekt som stäcker sig under en lång period, 
därför måste fastighetsbolagen veta hur de ska beräkna avkastningen för att få en så korrekt 
bedömning av investeringen som möjligt.  
 
Enligt Grubbström och Lundquist (1996) finns det flertalet sätt att beräkna vinsten på, exempelvis 
att beräkna utifrån investeringens avkastning. Grubbström & Lundquist (1996) använder 
investeringsmetoderna: nuvärdesmetoden, internräntemetoden och återbetalningsmetoden, medan 
Brealey et al. (2014) även använder annuitetsmetoden. Beroende på vilken metod som används 
påverkar det produktionsbeslutet och därför är det relevant vilken investeringsmetod 
fastighetsbolagen använder vid vinstberäkning (Brealey et al., 2014). Det krävs även en del 
förarbete för fastighetsbolagen innan investeringsbeslut och för att ta reda på om en investering 
kommer generera vinst eller inte. När ett fastighetsbolag investerar önskar de att det satsade 
kapitalet kommer vara mer värt i framtiden, vilket är grunden för att fastighetsbolaget ska kunna 
öka sin verksamhet och växa (Hallgren, 2002). Vid bedömning av investering används olika 
modeller och nyckeltal som förklaras nedan. 
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3.2 Investeringskalkylering 
3.2.1 Nuvärdemetoden 
Enligt Berk & DeMarzo (2014) definieras Net present value (NPV) metoden genom att jämföra en 
investerings framtida in- och utbetalningar med investeringens nutida kapital. Metoden hjälper en 
investerare att få reda på om en investering är lönsam att investera i eller inte genom att beräkna 
värdet av framtida in- och utbetalningar i pengar idag. Beräkningar på olika kassaflöden summeras 
och ger ett nuvärde på dem. När nuvärdet har beräknats av framtida kassaflöden, används en 
kalkylränta för att diskontera kassaflödena till en referenspunkt som oftast är investeringsdagen. 
Investeringar med ett positivt nuvärde bör accepteras om syftet är att investeringen ska generera 
avkastning (Brealey et al. 2014 s.105). 
 
Formel: NPV= C0 + "#

#$%
+ "&

(#$%))	
+	. .. 

C0= Investeringskostnaden 
C1= Inbetalning som investeringen kommer generera vid givet år 
r= Ränta (Brealey et al, 2014, s.105). 
 
NPV är uttryckt som pengar idag för att underlätta beslutstagande. Om ett företag lyckas att få med 
alla fördelar och kostnader med en investering samt att investeringen har ett positivt nettonuvärde 
kan beslut fattas enklare (Berk & Demarzo 2014).   
 
Enligt Brealey et al. (2014) finns det tre regler att ta hänsyn till för att lyckas med 
nettonuvärdemetoden. Den första regeln innebär att NPV exempelvis värdesätter att en krona idag 
är mer värd än en krona imorgon, detta för att en krona idag kan investeras direkt och få avkastning. 
Den andra regeln säger att NPV förlitar sig helt på det prognostiserade kassaflödet från ett projekt 
och även opportunity cost of capital. Opportunity cost of capital är den kostnad företaget får när ett 
projekt väljs bort mot ett annat. Den tredje regeln säger att det positiva med att alla nuvärden 
uttrycks i kronor idag är att olika kassaflöden kan adderas (Brealey et al., 2014 sid 107,108). 
 
3.2.2 Annuitetsmetoden 
I annuitetsmetoden delas grundinvesteringen upp i flera utbetalningar över investeringens 
ekonomiska livstid, utbetalningarna kallas för annuiteter och sker oftast årsvis. Metoden ger svar 
på hur stort över- eller underskott som investeringen förväntas ge och om investeringen är lönsam 
eller inte beror på företagets satta mål om investeringars överskott. Det är positivt med metoden att 
resultaten visas årsvis eftersom företag då kan jämföra alternativ som har olika ekonomiska 
livslängder (Brealey et al., 2014 sid 27,28). 
  



 11 

3.2.3 Internräntemetoden  
Internräntemetoden anger lönsamheten som ett procenttal till skillnad från nuvärdemetoden som 
ger lönsamheten i ett absoluttal. Metoden innebär att man gör en beräkning på investeringen med 
en räntesats där nettonuvärdet ska bli noll. Den räntesats som ges är svaret på vilken avkastning 
investeringen ger. Regeln vid acceptans av investeringen är att acceptera de investeringar som har 
en högre internränta än kalkylränta (Brealey et al., 2014). Är kalkylräntan lika stor som internräntan 
är investeringen således varken lönsam eller olönsam.  
 
Denna metod är något besvärligare att räkna med jämfört med exempelvis nuvärdemetoden. För 
att kunna fastställa den exakta internräntan krävs mer avancerad matematik och den är mer 
tidskrävande. Ofta använder företag både nuvärdemetoden och internräntemetoden för att jämföra 
och få ett säkrare beslutsunderlag (Brealey et al., 2014). 
 
Internräntemetoden beräknas genom: IR=(C1/-C0)-1. 
C0= grundinvesteringen  
C1= kassaflöde (Grubbström & Lundquist, 1996 & Brealey et al. 2014 s111,112). 
Enligt Brealey et al. (2014) ger internräntemetoden och nuvärdesmetoden samma resultat vid 
investeringsbedömning om metoderna används på ett korrekt sätt.  
 
3.2.4 Kassaflödesmetoden 
Kassaflödesmetoden används vid datoriserade värderingar för att räkna fram ett marknadsvärde 
eller ett avkastningsvärde. Metoden grundar sig på alla löpande betalningsströmmar över en 
kalkylperiod som innehåller betalningsströmmar som ska prognostiseras år för år där varje år 
diskonteras till en värdetidpunkt. Sedan diskonteras investeringens restvärde till en värdetidpunkt. 
Restvärdet bedöms genom den procentuella förändringen av marknadsvärdet från kalkylstarten 
eller av bruttokapitaliseringsfaktorn eller nettokapitaliseringsfaktorn.  
*Bruttokapitaliseringsfaktorn och nettokapitaliseringsfaktorn = en metod som används för att 
jämföra fastighetspriser.  
 
Betalningsströmmarna är summan av hyresprognoser som är framtagna från existerande 
hyreskontrakt, minus utbetalningar för drift och underhåll. Drift och underhåll ökar med tiden 
eftersom fastigheter kräver mer reparationer när de åldras (Eriksson, L.-E., Hammar, T., Sjöberg, 
A., Hall, B., & Larsson, H, 2006). Vid användning av kassaflödesmetoden i praktiken antas ofta 
att både hyra och drift- och underhållskostnader följer inflationen, därmed blir det i princip fråga 
om en direktavkastningsmetod istället (Lind, H., 2004, s. 15.).  
 
Kalkylräntans roll i kassaflödesberäkningen är att göra betalningsströmmar som inträffar vid olika 
tidpunkter jämförbara (Eriksson, et al., 2006). Eftersom det inte finns något egentligt svar på vad 
som avses med ”korrekt” kalkylränta är den många gånger svår att bestämma.  Kalkylräntan ska 
avspegla avkastningskravet med hänsyn till både faktiska kapitalkostnader och risker vid 
investeringar. Räntan bestäms utifrån företagets kostnad för det tillskjutna kapitalet, beräkningen 
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av räntan baseras på den ränta och avkastning som en långivare eller ägare vill ha på investeringen 
(Brealey et al., 2014). Kalkylräntan = avkastningen på alternativa placeringar. 
 
3.2.5 Återbetalningsmetoden 
Pay-back metoden bortser från kalkylräntan och ser till återbetalningstiden. Pay-back metoden 
beräknar endast hur snabbt investeringen blir betald sett till de årliga inbetalningsöverskotten. 
Företaget får fram återbetalningstiden då grundinvesteringen sätts i relation till det årliga 
inbetalningsöverskottet. Vid flera eventuella investeringar ska den med kortast återbetalningstid 
väljas. Pay-back metoden kan ge missvisande resultat då metoden inte tar hänsyn till 
betalningsströmmar efter återbetalningstidens slut och metoden värderar alla betalningsströmmar 
lika fram till återbetalningstidens slut. Fördelen med metoden är att den är lätt att använda, oftast 
kombinerar företagen denna metod med någon av de andra metoderna för att göra den mer komplett 
(Brealey et al., 2014). 
 
Återbetalningsmetoden beräknas genom: G/I-U  
G= Grundinvestering 
I= Inbetalningar 
U= Utbetalningar (Brealey et al. 2014 s109,110).   
 
3.2.6 Räntabilitetsmetoden 
Räntabilitetsmetoden och kassaflödesmetoden två av de vanligaste beräkningsmetoderna för 
värdering av fastigheter. I räntabilitetsmetoden använder man sig av ett beräknat årligt driftsnetto, 
samt ett restvärde som vanligen beräknas på efter 5 eller 10 år. Dessa värden diskonteras till nutida 
med hjälp av en kalkylränta. Räntabilitetsmetoden kan likna en förenklad version av 
kassaflödesmetoden (Institutet för värdering av fastigheter och ASPECT, 2011, s. 321).  
 
3.2.7 Direktavkastningsmetoden 
Direktavkastningsmetoden är en väldigt enkel och snabb metod som baserar sig på att man 
dividerar driftsnetto för år 1 med sitt direktavkastningskrav. Metoden saknar ett restvärde 
(Institutet för värdering av fastigheter och ASPECT, 2011, s. 324.) 
 
Direktavkastning= Driftnetto/ marknadsvärde. Direktavkastning är ett mått på avkastning på en 
investering.  Direktavkastningen används ofta som ett begrepp för driftnetto på en fastighet jämfört 
med fastighetens förvärvspris eller utdelningens storlek i förhållande till kursen på en aktie. Det är 
viktigt att skilja på faktisk direktavkastning och normaliserad direktavkastning, som tar hänsyn till 
om hyrorna i kontrakten inte stämmer överens med de marknadsmässiga hyrorna (Lind, H., 2004, 
s. 13.)  
Driftnetto= Hyresintäkt -Driftutgift 
Driftutgift = Vakanser + driftunderhåll + fastighetskatt  
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Marknadsvärde: Marknadsvärdet är det mest sannolika priset vid en försäljning på en fri och öppen 
fastighets-marknad vid ett visst givet tillfälle. Vid förvärv av en fastighet för ett fastighetsbolag 
beräknas priset på fastigheten ut genom Pris= Driftnetto/ Direktavkastning (Fastighetsstrategi, 
u.å).  
 
3.3 Fastighetsvärdering  
Inom fastighetsvärdering används mestadels tre grundläggande metoder för värdering av 
fastigheter. Dessa metoder är avkastningsmetoden, ortsprismetoden och 
produktionskostnadsmetoden.  
 
3.3.1 Avkastningsmetoden 
Avkastningsmetoden innebär att man gör en prognos för samtliga fram-tida betalningsströmmar i 
en avkastningskalkyl som ett innehav av värderingsobjektet ger upphov till under den valda 
kalkylperioden (Eriksson, et al., 2006). 
 
3.3.2 Ortsprismetoden 
Ortsprismetoden bygger på jämförelser mellan fastigheten som ska värderas och ett urval av 
jämförbara fastigheter, exempelvis fastigheter av liknade storlek, skick, ålder, läge, typ och 
försäljningsdatum. Därefter görs en analys av dessa förvärv. Köpe-skillingarna kan antingen 
jämföras direkt eller ställas i relation till en eller flera värde-bärande egenskaper hos objekten 
såsom taxerad area, hyra, driftnetto eller taxerings-värde. Hänsyn ska tas till den värdeutveckling 
som skett mellan den tidpunkt då transaktionerna gjordes och värdetidpunkten (Eriksson, et al., 
2006). 
 
3.3.3. Produktionskostnadsmetoden  
Produktionskostnadsmetoden bygger på att genomföra kostnadsberäkningar för att uppföra en ny 
likadan fastighet. Nuvärdet beräknas genom att göra avskrivningar för ålder och slitage, sedan 
adderas nuvärdet till markens värde och därmed erhålls det totala fastighetsvärdet. Markens värde 
tas fram med hjälp av ortsprismetoden (Eriksson, et al., 2006).  
  



 14 

 
3.4 Beslutsfattande 
Förutom olika ekonomiska kalkyler och värderingsmetoder finns det även andra faktorer som kan 
påverka ett bolags beslutsfattande om en investering. Utöver lönsamhetskalkylen, så varierar 
övriga faktorer som ligger till grund för beslut mellan olika företag. Forskning inom det här 
området är bristfällig vilket gör det svårt att konkretisera, men trots att övriga faktorer kan variera 
beroende på företag och bransch så går det att identifiera ett antal faktorer som generellt sett har en 
inverkan på beslutsprocessen (Northcott, 1992). Dessa faktorer är följande: 
 
• Andra alternativa investeringar. 
• Företagets positionering på marknaden. 
• Risk: olika typer av risk som kan påverka ett investeringsbeslut. 
• Avkastningskrav från ägare. 
• Direktavkastning och kassaflöden.  
• Fastighetens marknadsvärde. 
 
Utöver dessa faktorer finns det en mängd bolagsspecifika faktorer som påverkar 
investeringsbeslutet, såsom bolagets organisation, struktur, visioner och mål. Bolagets 
investeringsbeslut och investeringsalternativ kan dessutom påverkas av medarbetarna till viss del 
beroende på om de tillåts att spekulera på marknaden (Brown & Matysiak 2000).  
 
3.5 Investeringsrisk  
Bekefi och Epstein (2008) definierar risk som en händelse som negativt påverkar en organisations 
förmåga att nå sina affärsmål och genomföra sina strategier. Investering i hyresrätter är en 
långsiktig investering och innebär en risk. En risk som kan uppstå vid nybyggnationer av 
hyresrätter är att efterfrågan på bostäder kan ändras under den långa perioden mellan beslut av 
byggnation och slutförande, men i en rådande bostadsbrist är det inte så stor chans att efterfrågan 
försvinner. Det är alltid svårt att förutspå framtiden och därför är det viktigt att ta hänsyn till alla 
risker vid beräkning av ett projekt (Bekefi & Epstein, 2008). När företag analyserar ekonomin inför 
en investering leder det nästan alltid till olika risker eftersom varje input ger olika outputs och 
ovetande om vilket utfallet blir kallas risk.  
 
Enligt Brealey et al. (2014) kan företag tillämpa en så kallad riskjusterad kapitalavkastning där det 
krävs att en investering ska ge en viss direkt avkastning, alltså bör företaget veta att de får en viss 
avkastning innan de investerar i ett projekt. Det finas alltid en kostnad för risken i att investera och 
om det finns en risk för en ogynnsam affär bör kostnaden mätas mot företagets affärsmål. Om målet 
är att öka fastighetsbeståndet kan det vara värt att investera men om målet istället är att göra en 
vinst bör investerarna fundera vidare (Brealey et al., 2014). 
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3.6 Hyressättningssystemet i Sverige 
Nästan alla hyror bestäms genom förhandlingar mellan fastighetsvärden och 
hyresgästorganisationen där hyran baseras på läge, standard och driftkostnader. 
Hyresgästföreningen representerar hyresgästen vid hyresförhandlingar, eftersom hyresgästens 
ställning är svag gentemot hyresvärden.  Vid förhandlingarna argumenterar båda parter sina 
argument innan överenskommelse om en hyra. Om förhandlingen inte leder fram till en 
överenskommelse kan de ta hjälp av hyresnämnden som då kollar på lägenheter i samma område 
(Hyresgästföreningen, 2013a).  

Att bestämma hur hyror ska sättas kan göras på olika sätt. Bruksvärde hyra, presumtionshyra eller 
egensatt hyra. De tre olika hyresbestämmelserna har olika hård grad av hyresreglering. Ett 
hyressystem helt utan avtalsfrihet kan dock leda till oskäligt låga eller väldigt höga hyror 
(Hyresgästföreningen, 2013a). Hyresgästföreningen menar på att regleringar av hyror inte bromsar 
nyproduktionen (Hyresgästföreningen, 2013a). De som är positiva till hyresreglering menar istället 
att om hyresreglering inte hade funnits så hade hyresgäster hamnat i en osäker sists eftersom 
hyresvärden själv hade kunnat bestämma oskäligt höga hyror hur som helst (Lind, 2000).  

Motsatsen till hyresreglering är marknadshyra där hyran bestäms av utbud och efterfrågan. 
Marknadshyra är oreglerat och det råder avtalsfrihet och hyresvärden kan själv bestämma över 
hyreshöjningar. Hyresgästen kan bli tvingad att flytta och besittningsskyddet är obefintligt 
(Hyresgästföreningen, 2013a). 
 
3.6.1 Hyressättning vid nyproduktion  
Vid nyproduktion av hyreslägenheter kan hyran bestämmas på tre alternativa sätt:  

- Förhandlingar med hyresgästorganisationen där bruksvärdessystemet används som grund. 
- Förhandlingar med hyresgästorganisationen där presumtionshyror används. 
- Hyresvärden sätter hyran själv utan att förhandla med hyresgästorganisationen (egensatt 

hyra) (Hyresgästföreningen, 2013b).  
 
Bruksvärdesystemet fungerar efter principen att hyran ska motsvara den hyra som likvärdiga 
lägenheter har och att hyresgästen ska ha ett besittningsskydd (Hyresgästföreningen, 2013a). 
Bruksvärdesystemet är idag det vanligaste sättet att bestämma hyror enligt Hyresgästföreningen 
(2013a: 2013b), presumtionshyra är näst vanligast följt av egensatt hyra. Många bostadsbolag 
väljer att avstå presumtionshyra då de upplever problem vid förhandling med hyresgästföreningen. 
Det var svårt att komma överens och bestämma presumtionshyran och förhandlingen rann ut i 
sanden (Fastighetsägarna, 2013). 
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3.6.2 Presumtionshyra 
Reglerna om presumtionshyra trädde i kraft 1 juli år 2006 och är en undantagsregel för 
nyproducerade hyreslägenheter. Presumtionshyran regleras i Jordabalk (1970:994) 12 kap. 55 c §.  

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 på̊ 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. 

Syftet med införandet av presumtionshyra var att stimulera och underlätta nyproduktionen av 
hyreslägenheter genom att förändra tillvägagångssättet för hyressättningen. Presumtionshyra 
innebär att hyresgästorganisationer och hyresvärdar kan komma överens om högre hyror vid 
nyproducerade hyreslägenheter, den högre hyran gäller i 15 år (Boverket, 2014). Lägenheter med 
presumtionshyra undantas då från bruksvärdesystemet och hyran baseras istället på de kostnader 
som hyresvärden får vid nyproduktion (Boverket, 2014).  

De kriterier som måste uppfyllas för presumtionshyra är att den avser att gälla på ett nyproducerat 
hus eller en del av ett hus som ska användas som bostadslägenheter och att det gäller för alla 
lägenheter. Då överenskommelsen träffas får ingen av lägenheterna redan vara uthyrd samt att 
presumtionshyran gäller i 15 år och hyresgäster kan därför inte kräva att hyran ska prövas efter 
bruksvärdesystemet (Hyresgästföreningen, 2013b). 

Presumtionssystemet har fördelar för hyresvärdar då de vet med säkerhet vilket hyra som de kan ta 
ut under de första 15 åren. Hyresvärden ställs dock inför höga krav eftersom denne ska förutspå 
hyran för en lång period framåt och inte kan förhandlas under tiden till skillnad från 
bruksvärdeshyra (Boverket, 2014). 

Den 1 januari 2013 trädde nya regler gällande omförhandling av presumtionshyran i kraft.  
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 på̊ orten sedan överenskommelsen 
träffades”. Hyresvärdar kan då i vissa fall tillgodose en årlig hyresutveckling (SFS 2012:819). 
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Trots en viss säkerhet med presumtionssystemet finns det även osäkerheter. Vid presumtionshyra 
kan hyran komma att bruksvärde prövas efter 15 år. Det finns då en risk att hyran inte anses som 
skälig och sänks (Boverket, 2014). Ofta har det varit svårt för hyresgästorganisationer och 
hyresvärdar att bestämma presumtionshyra vilket kan påverka investeringsbeslut (Boverket, 2014). 
Den 1 juli 2018 träder nya lagändringar gällande presumtionshyra i kraft. Dessa bygger på 
uppmärksammade osäkerheter med presumtionsmodellen. Lagändringarna som träder i kraft är: 
införa fler möjligheter att kunna ändra en presumtionshyra, fler hyreslägenheter ska kunna få 
presumtionshyra samt att införa en ny modell för tvistlösning (SOU 2017:65).  
 
3.6.3 Egensatt hyra 
En hyresvärd är inte skyldig att hyresförhandla med en hyresgästorganisation vid nyproduktion av 
hyreslägenheter utan kan istället själv bestämma hyran. Hyresvärden bestämmer själv hyran med 
hyresgästen och detta är vanligt då en hyresgästorganisation och hyresvärden inte kan komma 
överens. Vid eventuell prövning i hyresnämnden står dock hyresvärden för risken att få hyran 
reducerad eftersom en hyresgästorganisation vänder sig till hyresgästen för att hänvisa denna till 
hyresnämnden för att få en minskad hyra. Vid egensatt hyra gör hyresvärden en chansning eftersom 
hyresgästen alltid har möjlighet att få sin hyra prövad hos hyresnämnden och därmed få den 
jämförd med andra likvärdiga bruksvärdeförhandlade hyreslägenheter. Vid egensatt hyra har 
hyresvärden inte heller möjlighet till det kollektiva förhandlingssystemet för hyreshöjningar 
årligen och hyresvärden får istället förhandla hyran enskilt med varje hyresgäst 
(Hyresgästföreningen, 2013b).  

Utdrag ifrån 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. 

3.6.4 Bruksvärde hyra 
Bruksvärdesystemet infördes 1960 då Sveriges hyresregleringssystem genomgick en reform. 
Bruksvärdesystemet ersatte den tidigare hyresregleringen (SOU 1966:14; SFS 1968:346). Enligt 
Jordabalk (1970:994 12kap, Hyreslagen) ska hyran för en bostad vara skälig och bestämmas efter 
vilket bruksvärde den har. Då en hyresgäst och hyresvärd kommit överens om en hyra som är 
jämförd med liknande lägenheter på orten och hyran är högre än dessa så har hyresgästen rätt att 
få hyran prövad hos hyresnämnden. Hyresnämnden ska då bestämma en skälig hyra genom att 
jämföra andra lägenheter på orten med liknande bruksvärde. Innan 2011 var det de kommunala 
bostadsbolagen som hade en hyresnormerande roll och vid jämförelse mellan lägenheters 
bruksvärde vid tvister om hyra skulle dessa jämföras i första hand (SFS 2006:408) År 2011 kom 
en lagändring av Jordabalk 12 kap.55 § (SFS 2010:811) vilket innebar att hyrorna skulle jämföras 
med liknande lägenheter på orten oberoende av vem de ägs av vid förhandling med en 
hyresgästorganisation.  
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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. 

Storlek, läge, reparationsstandard, planlösning och ljudisolering är faktorer som påverkar en 
lägenhets bruksvärde. Även förmåner som förråd, tvättstuga, garage, hiss, parkeringsplats samt 
närhet till kommunikationer och boendemiljön. De faktorer som inte beaktas i bruksvärdet är 
lägenhetens byggnadsår, produktionskostnader, förvaltningskostnader eller driftkostnader 
eftersom dessa inte spelar någon roll för hyresgästen (SOU 1966:14; Prop. 2009/10:185).  

Vid eventuella konjunkturförändringar som resulterar i fluktuerande hyresnivåer innebär 
bruksvärdesystemet en viss säkerhet (Lind, 2001). Det finns dock motståndare till 
bruksvärdesystemet som menar att bruksvärdesystemet hämmar bostadsbyggande eftersom vid de 
bostäder som redan finns hålls hyran nere. Följden blir en minskad efterfrågan på nyproducerade 
lägenheter som har högre hyra (Boverket, 2013). Då hyran inte är fastställd och i ett senare skede 
kan komma att förhandlas anser hyresvärdar att de upplever en osäkerhet och risker i sitt kassaflöde 
(Lind, 2003). Vid en senare förhandling om hyran, kan inte hyresvärden se vad de kommande 
intäkterna blir och om dessa kommer täcka nyproduktion (SOU 2008:38). 

3.7 Övriga faktorer  
3.7.1 Produktionskostnader 
Vid nyproduktion av hyreslägenheter måste investerarna ha översikt över produktionskostnaderna 
som finns i processen, vilket är byggnadskostnader, byggherrekostnader och moms. Statistik från 
(SCB, 2017c) visar att byggkostnaderna under en längre period har ökat snabbare än 
konsumentprisindex. Kostnadsökningen antas delvis bero på högkonjunktur och ökad efterfrågan 
på byggmaterial, då framförallt armeringsstål som i januari år 2018 var 14 procent dyrare än år 
2017 och 37 procent dyrare än vid årsskiftet 2016/17. Kostnaden har även ökat för andra 
byggmaterial och transporter. Johan Deremar, nationalekonom och analytiker vid Sveriges 
Byggindustrier säger vid en intervju med Hem & Hyra att Sveriges Byggindustrier förutspår en 
nedgång i bostadsbyggandet av nyproducerade bostadsrätter. Detta innebär i sin tur att det blir 
lättare att hitta företag som vill bygga hyresrätter, Deremar menar på att kostnadsökningen kan få 
positiva effekter för nyproduktionen av hyresrätter (Ekstrand P, 2018). 
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I Byggherrekostnaden är markkostnad en faktor som måste tas i åtanke eftersom den kan bli hög 
och i sin tur påverka produktionsbeslutet negativt (Boverket, 2014). Enligt Boverket (2014) skapar 
de olika delarna i produktionskostnaderna effekter som påverkar de alternativen som bolagen har 
att välja mellan som sedan leder till ett verkställande beslutsfattande. Exempelvis varierar 
byggnadskostnader på grund av naturförändringar och oväntade ekonomiska händelser som kan 
leda till brist på material vilket gör att priset drivs uppåt och produktionen blir dyrare. 
 
3.7.2 Markkostnad  
Markkostnad + Byggnadskostnad = Total produktionskostnad  
Markkostnader= Tomtkostnader inkl. kostnader för gator, vägar och vatten & avlopp utanför 
kvartersmark + anslutningsavgifter för vatten & avlopp + byggherrekostnader som kan hänföras 
till dessa poster + Eventuell vinst eller förlust (SCB, 2014). 
 
Läget på marken påverkar kostnaden. Det är bland annat på grund av stigande markkostnader som 
kostnaderna har ökat för produktion av hyresrätter, främst i centrala städer där efterfrågan är stor 
(Turner, 2001). Enligt Boverket (2014) har både markkostnaderna och materialkostnaderna ökat 
de senaste åren. Därför har även materialkostnaden blivit en viktig faktor att ta hänsyn till då den 
kan leda till en högre produktionskostnad (Boverket, 2014).   
 
3.7.3 Kommunens roll 
Kommunerna har flera roller i bostadsbyggandet, de äger allmännyttiga bostadsbolag, äger mycket 
mark samt är ansvariga för detaljplaner och bygglov som är en förutsättning för bostadsbyggande. 
I Sverige reglerar Plan- och bygglagen (2010:900), PBL, samhällets krav på planering och 
byggande. Kommunernas agerande påverkar byggkostnaderna och marktilldelningen, som 
vanligen sker genom så kallade markanvisningar. Det finns två former för markanvisning: 
direktanvisning och anvisning baserat på jämförelseförfarande, som innebär anbudskonkurrens 
eller markanvisningstävling mellan olika aktörer.  De är stora skillnader i hur plan- och 
marktilldelningsprocesserna ser ut vilket gör att förutsättningarna för att bygga bostäder varierar i 
olika kommuner (Konkurrensverket, 2018).  
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4. Empiri 
 

Kapitlet presenterar det empiriska materialet som samlats in från de intervjuade företagen. 
Materialet är uppdelat på de olika företagen för att göra det tydligt för läsaren. Inledningsvis 

presenteras bakgrunden kring företagen för att sedan gå över till hur de svarade på våra frågor. 
 

 
4.1 Intervju fastighetsbolag A 
Då företaget i den här intervjun vill vara anonyma kommer de benämnas med fastighetsbolag A. 
Intervjupersonen för fastighetsbolaget kommer att benämnas som intervjuperson A. Intervjuperson 
A är controller på ett fastighetsbolag verksamt i Halland. Fastighetsbolaget har idag ett 
fastighetsbestånd på över 1 miljard kronor och investerar i förvärv samt kommande nyproduktion. 
Fastighetsbolaget har en geografisk begränsning och äger fastigheter längs västkusten. Bolaget vill 
växa och har fokus på att förvärva fastigheter med god potential till värdeökning.  
 
4.1.1 Investeringsbedömning & investeringsbeslut   
Fastighetsbolag A har ingen nerskriven investeringsstrategi utan bevakar istället intressanta 
fastigheter vilket är en tidskrävande process. Därefter görs en kalkyl med parametrar som 
hyresintäkter, boarea, information kring värmesystem och hyra. Denna kalkyl är en av de 
parametrar då de förvärvar befintliga fastigheter, dock inte den viktigaste. Dessutom används både 
NPV och IRR som kalkyleringsmetoder, pay-back metoden används inte. Fastighetsbolag A är 
kapitalintensiva och har en marknadsränta att ta hänsyn till vid upplåning och för tillfället är denna 
låg vilket påverkar kalkylräntan. Vid titt på rörlig ränta och den riskfria räntan så finns finansiella 
instrument där ränteflödet säkras, derivat där justeringar görs för just det. Vilken nivå kalkylräntan 
ligger på beror bland annat på fastighetens läge och vad det är för typ av fastighet, alltså är det 
olika kalkylräntor beroende på fastighet.  

Intervjuperson A berättar att hälften av fastighetsbolagets kapital är lånat från banken och resten är 
eget kapital från investerare, att få banklån är därför en avgörande faktor. “Det är viktigt med goda 
relationer med banken och vi har vissa banker vi jobbar mer eller mindre med, den egna insatsen 
är av all väsentlighet hur mycket vi behöver putta in”. Det är mycket som ska klaffa juridiskt, 
avkastningskravet på egna insatta pengar, avkastningskrav som är baserat på geografin och 
kassaflödet.  

“Vi måste se till att vårt kassaflöde fungerar efter investeringen så vi har möjlighet att amortera, 
det är bankernas krav på oss”.  Intervjupersonen berättar att det inte är lika självklart att få banklån 
idag som tidigare, bankerna har finansinspektionen som jagar dem i hälarna. Inför kommande 
investeringar nämner intervjupersonen att attraktiviteten för ett visst område är en viktig faktor. 
“När attraktiviteten går upp i ett område sänks risken för vakans som i sin tur påverkar 
prissättningen, vilket innebär att vi kan sänka kraven på det området som resulterar i ett sänkt 
avkastningskrav''.  
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Intervjuperson A säger att allting hänger ihop, dock pratar vi inte om Beta-värden och liknande 
inför en kommande investering. ''Vi tittar på vad som händer politiskt, geografiskt runt omkring 
och rent krasst vad säger vår magkänsla? Den är otroligt viktig! Processen att förvärva en fastighet 
är lång och stegen är många. En avtalsprocess kan ta upp till 4 år''. Läget är en viktig 
investeringsfaktor för fastighetsbolaget eftersom de har en geografisk begränsning.  
 
“Västkusten, där människorna vill bo, där vill ofta näringslivet etablera sig. Idag är livsstilen i fokus 
för folk och då vill man gärna bo på ett skönt ställe nära kusten. Vi har ingen avsikt att släppa den 
geografin, här är bostadsbrist med låg vakans och bedömer det som ett område med låg risk. Alla 
kommunikationsmöjligheter till större städer som Göteborg gör området attraktivt”. 
 
Intervjupersonen berättar att Varbergs bostadsmarknad är speciell eftersom det kommunala 
fastighetsbolaget Varbergs bostad äger ca 5000 av de 7500 lägenheter som finns att äga i Varberg, 
så förvärv av befintliga bostäder är begränsad. Vid frågan om kommande nyproduktioner så får vi 
veta att mycket är i planeringsstadiet och att det är många delmoment på vägen som ska 
genomföras. Fastighetsbolaget äger idag mark där de vill bygga hyresrätter det är dock långa 
planändringar som sätter käppar i hjulen. ”En planändring kan ta upp till 10 år och då är det inte 
ens säkert att det blir godkänt”. Vid kommande investeringar är det många aspekter som 
fastighetsbolaget beaktar, bland annat läge, fastighetens skick, hyresreglering och att kalkylen ska 
gå ihop.  

4.1.2 Hyressättning 
Fastighetsbolagets hyressättning förhandlas fram på tre sätt, 3-parts, 2-part och 1-parts sättning. 
Vid 3-partssättning förhandlar Fastighetsägarna med Hyresgästföreningen om hyran åt 
fastighetsbolaget. Vid 2-partsättning förhandlar fastighetsbolaget direkt med 
Hyresgästorganisationen, och vid 1-partsättning förhandlar fastighetsbolaget hyran direkt med 
hyresgästen. Hyran som förhandlas fram är en bruksvärdeshyra som är jämförd med liknande 
lägenheter på orten och satt därefter. Intervjupersonen kan inte svara på vilken hyressättning 
eventuell nyproduktion kommer att ha, men troligtvis blir det inte presumtionshyra. 
 
Intervjupersonens syn på Sveriges hyresreglering är inte positiv. Hen är övertygad om en fri 
hyresreglering där utbud och efterfrågan är något som skulle minska bostadsbristen. Hen drar 
paralleller till Berlin där fri hyressättning är tillåtet och bostadsbristen är minimal. Vid frågan om 
hyresregleringen vid kommande förvärv påverkar så är svaret Ja! Om en byggnad har 
presumtionshyra så bedömer de det som en stor risk då de inte vet vad för hyra de kommer kunna 
ta då presumtionshyran löpt ut. Intervjupersonen anser att hyresgästföreningen skapar mer problem 
än vad de hjälper till med då processen för hyresförhandling är alldeles för långt samt att den inte 
gynnar hyresgästen så bra som det borde.    
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4.2 Intervju Gekås AB fastighetsbolag 
Gekås i Ullared besöks årligen av ca fem miljoner kunder vilket gör varuhuset till Sveriges mest 
besökta plats. Gekås är beläget i Falkenbergs kommun ca 3 mil sydost om Varberg. Gekås ägare 
och styrelse har inga planer på att börsintroducera företaget utan återinvesterar vinsten vilket har 
resulterat i att Gekås inte har några skulder. År 2015 gick Gekås ut med information om planer på 
att investera i nyproducerade hyreslägenheter i Hallands län. Idag är 330 hyreslägenheter färdiga i 
Halmstad och 126 lägenheter är snart färdigställda i Falkenberg. Intervjun genomfördes i april 2018 
med Gekås VD Boris Lennerhov, VD under åren 2000–2014 samt från november år 2017.  
 
4.2.1 Investeringsbedömning & investeringsbeslut   
Beslutet att investera i hyresrätter kom av att ägarna av Gekås ville återinvestera överskottsmedel 
istället för att plocka ut pengarna. De diskuterade alternativet att köpa befintliga fastigheter och 
renovera men detta alternativ skapar inte fler hyresrätter. Nyproduktion av hyresrätter valdes 
istället då det är en långsiktig investering med mindre risk eftersom det idag är ett högt tryck på 
bostadsmarknaden. Ägarna valde hyresrätter istället för bostadsrätter då de räknar med en mindre 
avkastning under en längre tid. Boris Lennerhov berättar ”För Gekås passar det inte vår profil att 
bygga dyra bostadsrätter, vi valde att bygga hyresrätter för att det passar oss och vad vi står för 
samt att det är de som gör mest samhällsnytta”. 
 
Gällande placering föll valet på Halland eftersom det är nära Gekås. Första byggnationerna har 
gjorts i Falkenberg och Halmstad vilket är till följd av intressanta projekt samt att det varit 
genomförbart. Varberg har dessutom varit intressant dock har det inte funnit några intressanta 
projekt samt att Varbergs kommun har långa handläggningstider vid detaljplansändringar. 
Lennerhov berättar dock att de kommer bygga i Varberg inom en snar framtid.  
 
För att ett byggprojekt ska vara intressant måste det vara minst 100 lägenheter berättar Lennerhov. 
”Detta för att det är billigare att bygga större volym och att driften och underhållet blir billigare. 
Dessutom är det viktigt för oss att bygga där folk vill bo. Våra stora projekt skapar nya stadsdelar 
där det finns skola och affär.” 
 
Inför investeringarna i de tre projekt som Gekås nu håller på med har de räknat baklänges och tänkt 
vad hyresgästen kan tänkas betala för sin hyresrätt, dock har de ett avkastningskrav på sin 
investering som vi tyvärr inte fått ta del av.  Lennerhov förklarar att kalkyleringen är en 
direktavkastningsmetod där driftsnettot divideras med avkastningskravet. Gekås har 
direktfinansierat en stor del av sina tre projekt som totalt kostar 1,5 miljard. Belåningsgraden för 
de tre projekten är 60 %.  
 
Gekås AB valde att investera i hyresrätter efter diskussioner om andra sätt att återinvestera 
pengarna har ägt rum. Valet föll på hyresrätter för att det är dessa som gör mest samhällsnytta. För 
Gekås är det dessutom viktigt med en bra standard i lägenheten med diskmaskin, torktumlare och 
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kaklade badrum. Gällande drift och underhåll av fastigheterna outsourcar Gekås för att slippa köra 
med egen personal från Ullared. I Falkenberg sköter Riksbyggen uthyrning, drift och 
administration, i Halmstad är det Länsförsäkringar. Valet av samarbetet med Riksbyggen och 
Länsförsäkringar beror på att företagen är etablerade på respektive orter samt att de erbjöd de bästa 
offerterna. 
 
4.2.2 Hyressättning 
Vid frågan om vilken hyressättning Gekås valt att ha på sina bostäder svarar Lennerhov ”En 
normgivande hyra som vi förhandlar fram med hyresgästföreningen, för oss är det viktigt att inte 
sätta en ockerhyra.” Presumtionshyra var inte ens ett alternativ för Gekås eftersom höga hyror är 
något de vill undvika. Vid diskussionen om risken med vakans anser Lennerhov att denna är väldigt 
liten. Han trycker däremot på att det är en större risk med hög omflyttning och att ett område får 
ett sämre rykte och drar paralleller med Rosengård och andra tidigare miljonprogram. Han nämner 
dessutom att det är viktigt att områdena inte får integrationsproblem eller andra sociala problem.  
 
Lennerhov nämner dessutom att regeringen har inför investeringsbidrag för nybyggnationer om 
hyran hamnar under ett visst tak med förutsättningen att man inte höjer den under ett visst antal år. 
Följden blev dock då att standarden de ville ha i lägenheterna inte funkade och Gekås valde därför 
bort det alternativet. Lennerhov berättar för oss ”Politikerna är ju roliga, de vill att vi ska bygga 
billigare och ha en billigare hyra. Samtidigt så skärper samma politiker, regler och miljökrav. De 
tar mycket betalt för tomterna de säljer och höjer anslutningsavgifter som har stigit så mycket mer 
än allt annat. Politikerna skjuter sig själva i foten”. Vi frågar Lennerhov om varför de bygger just 
nu och får till svar att det aldrig kommer att bli billigare. 
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4.3 Intervju Derome förvaltning 
Derome förvaltning äger och förvaltar cirka 1 600 lägenheter på ett område som sträcker sig från 
Malmö upp till Göteborg varav 900 är belägna i Varberg. Derome förvaltning ägs av 
Deromegruppen som är Sveriges största familjeägda träindustri. Derome började med 
fastighetsförvaltning på 80-talet då deras första fastigheter byggdes. Idag ökar Derome förvaltning 
sitt fastighetsinnehav både genom förvärv samt nyproduktion. Intervjun genomfördes med Patrik 
Westin som är fastighetschef på Deromegruppen.  
 
4.3.1 Investeringsbeslut & investeringsbedömning 
Derome koncernen är just nu mitt uppe i byggnationen av sin nya husfabrik i Värö strax utanför 
Varberg. En husfabrik som bygger ihop moduler av lägenheter som sedan sätts ihop till färdiga 
lägenhetshus. Deromes företagsidé handlar om att bygga hållbara samhällen i trä, detta förverkligar 
företaget genom att investera i en husfabrik där största delen av materialet kommer från koncernens 
andra bolag. Idag har Derome två husfabriker, en i Kristinehamn och en i Skellefteå. Genom att 
bygga ihop moduler till lägenheter bestående av material från andra bolag inom koncernen pressas 
byggkostnaderna ner, tiden för bygget kortas av och de håller en högre kvalité. ”En fördel med att 
ha allt in-house är att vi kan hålla koll på våra kostnader och vi har nära till allt. ”Berättar Patrik 
Westin.  
 
Vid frågan om vilka faktorer som påverkar vid investering av nyproducerade hyreslägenheter får 
vi till svar att det är ekonomin, förvaltningen att det ska vara nära för personal eller finnas möjlighet 
till outsourcing, markens skick, samt storleken på nyproduktionen. Westin säger att det är otroligt 
svårt att köpa hyresbostäder till en rimlig ekonomi idag, ''det finns kapital och folk vill investera, 
men som långsiktig fastighetsägare backar vi hellre ur dem affärerna''.   
 
Westin menar på att lönsamheten inte är det största problemet, man måste bara ha otrolig koll på 
sina kostnader. För att Derome ska bygga så har de själva ett krav på att det ska vara minst 50 
lägenheter. En stor faktor att beakta påpekar Westin att i vilket skede marken är i. ”Det kan vara 
en åkermark som är tänkt att här kan vi bygga lägenheter men vi behöver lägga ner mycket tid och 
pengar för att göra iordning den samtidigt som det finns mark som är i princip färdig att bygga på.”  
 
I dagsläget är förhandlingar igång angående 900 bostäder i Trönninge. Markens ägs redan av 
Derome koncernen sedan många år tillbaka vilket är också är en investeringsfilosofi, att investera 
i mark för att sedan bygga när det är mer lönsamt. Vid ett stort projekt som detta har Derome 
förvaltning nära kontakt med kommunen som hjälper till och stöttar eftersom de vill öka 
bebyggelsen. I Trönninge projektet måste vägar, vattenledningar och mycket annat byggas vilket 
Derome måste stå för.  
  
Derome förvaltning har olika avkastningskrav på olika fastigheter. Byggnader med tron om en 
högre prisutveckling har lägre avkastningskrav medan fastigheter med en osäker värdeökning har 
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högre avkastningskrav. Westin förklarar att de tittar på kalkyler av en fastighet i olika skeden. Han 
berättar dessutom att de använder sig av ett kalkyleringsprogram som heter Datscha som snabbt 
räknar ut värderingar av fastigheter. Programmet används både vid förvärv samt nybyggnation. 
Vid nybyggnation görs en kassaflödesanalys på 10 år samt att de använder sig av schablonsiffror 
för drift och underhåll. Dessutom görs beräkningar vid en rimlig hyresnivå, produktionskostnader 
och hur marknaden ser ut. Westin trycker på att det ofta är markkostnaden som avgör vid 
investering av nyproduktion.  
 
Vid vår avslutande fråga om vad som hade ökat nyproduktionen svarar Westin, ”Byggkostnaderna 
är idag besvärande även om vi husfabriker, dock så måste hyresregleringen ändras. Som det ser ut 
idag har vi ökade underhållskostnader varje år på ca 2 % medans vi endast fick höja hyran 2017 
med 0,7% vilket inte går ihop.”  
 
4.3.2 Hyressättning 
Deromes ambition är att växa och öka antalet egna hyresrätter med några hundra de närmsta åren 
och de vill vara det självklara valet för hyresgäster som prioriterar ett miljövänligt och familjärt 
boende. Under intervjun med Patrik Westin berättar han som tidigare nämnt att hyresregleringen 
idag är väldigt komplicerad. Han menar på att den är alldeles för strikt och förespråkar istället något 
friare hyresreglering. Idag säger hyresgästföreningen oftast nej till allting vare sig det gäller 
renoveringar som resulterar i en förhöjd hyra eller bara högre hyra baserad på ökade 
underhållskostnader. Westin nämner att Hyresgästföreningens argument är att låga räntor vilket 
inte hjälper vid högre drift och underhållskostnader. 
 
Idag använder sig Derome enbart av presumtionshyra vid nyproduktion av hyreslägenheter. De har 
valt presumtionshyra för att täcka upp för alla byggkostnader och med tron om att den inte kommer 
sänkas efter 15 år. Westin berättar ”Nyproduktionen lyfter kostnaden hela tiden, om 15 år så 
kommer presumtionshyran för ett visst objekt ha stabiliserats till resten av marknaden och vi tror 
starkt på att den inte kommer att sänkas.” Westin nämner dessutom att han inte förstår att inte alla 
fastighetsbolag som ägnar tid åt nyproduktion använder sig av presumtionshyra.  
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5. Analys 
 

I detta avsnitt presenteras en jämförelse mellan det insamlade empiriska materialet och den 
teoretiska referensramen. För att belysa undersökningens resultat kommer författarna att lyfta 

fram skillnader och likheter mellan parterna. 
 

 
5.1 Investeringsbeslut & investeringsbedömning  
Gemensamt för alla fastighetsbolagen är att de har ett avkastningskrav och att avkastning på en 
fastighetsinvestering är en avgörande faktor. Som Hallgren (2002) säger så krävs det en del 
förarbete för fastighetsbolagen innan avkastning kan beräknas och investeringsbeslut fattas, detta 
stämmer överens med vad som framkommit under intervjuerna. Alla tre fastighetsbolag gör en viss 
typ av investeringsbedömning och lönsamhetsberäkning, men hur och i vilken omfattning skiljer 
sig åt. 
 
Vid investeringar i fastigheter anser alla tre intervjuobjekt att det idag är alldeles för dyrt att bygga 
och att lagar & regler ofta ställer till det. Intervjuperson A och Westin på Derome förvaltning anser 
båda två att när de genomgår förvärv av befintliga fastigheter är det mycket svårt att få upp 
hyresnivån för att täcka de kostnader som drift och underhåll. För Gekås fastighetsbolag har VDn 
Boris Lennerhov tidigare berättat att den avgörande faktorn vid investeringsbeslut av 
nyproducerade hyreslägenheter är att projektet är tillräckligt stort med ett antal på minst 100 
lägenheter.  
 
Genomgående för alla fastighetsbolagen är att de använder sig av avkastningskalkyler för att 
bedöma hur lönsam en fastighetsinvestering kommer att bli. Detta påminner om det Brealey, et al. 
(2011) menar, att företag inte genomför investeringar innan det genomförs en 
lönsamhetsbedömning. Fastighetsbolag A använder sig av både NPV och IRR- metoderna, vilket 
liknar det Brealey, et al. (2011) menar att företag ofta använder båda kalkyleringsmetoderna för att 
jämföra och få ett säkrare beslutsunderlag. I Avsnitt 3.2.2 beskrivs det att vid användning av NPV 
metoden bör investeringar med ett positivt nuvärde accepteras om syftet är att investeringen ska 
generera avkastning, men fastighetsbolag A menar på att även andra faktorer, utöver att 
kalkyleringen går ihop spelar stor roll vid investeringsbeslut av nyproduktion.  Derome förvaltning 
använder sig av det internetbaserade kalkyleringsprogrammet Datscha som värderar fastigheter 
med kassaflödesmetoden där både hyra och drift- och underhållskostnader följer inflationen, vilket 
kan likna det Lind (2004) menar på att det istället kan liknas en enkel direktavkastningsmetod som 
Gekås använder sig av.  
 
Gemensamt för alla fastighetsbolag är att de anser att faktorn geografiskt läge är väldigt viktigt vid 
investeringsbeslut, dels för att marknadsvärdet ökar och dels för att man vill bygga där folk vill bo. 
Däremot så skiljer lägets betydelse sig mellan fastighetsbolagen. Fastighetsbolag A har en 
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geografisk begränsning i sin företagsvision och därför påverkar läget delvis investeringsbeslutet, 
men är inte avgörande eftersom investeringskalkyleringen framförallt måste bli lönsam.  För 
Derome förvaltning som är ett större fastighetsbolag med bostäder även utanför Halland, är det 
geografiska läget inte begränsat, istället är andra faktorer som markens skick, stadie och kostnad 
mer avgörande. Inte heller för Gekås är lägets betydelse avgörande, istället grundar sig valet av 
investering i nyproduktion i Halland grundar sig på belägenheten i samma län som koncernen har 
sitt ursprung och att det stämmer överens med företagets. Gemensamt för alla fastighetsbolag är att 
de outsourcar och att mängden lägenheter vid nybyggnation spelar roll.  
 
För fastighetsbolag A är övervakning av fastigheter, mark och bostadsmarknaden en viktig 
företagsstrategi. Det är troligt att fastighetsbolagets investeringsbeslut delvis påverkas av det som 
Brown & Matysiak, (2000) säger, att beroende på medarbetarnas grad av tillåtelse av spekulation 
på marknaden påverkas investeringsbeslutet.  
 
Gemensamt för alla fastighetsbolagens är att risk är en påverkande faktor vid investeringsbeslut i 
nyproducerade hyreslägenheter. Gemensamt är även att drivkraften är vinstmaximering vid 
investeringar med så låg risk som möjligt. Som Bekefi & Epstein (2008) menar är framtiden svår 
att förutspå och det är viktigt att ta hänsyn till alla risker vid beräkning av ett nytt projekt. Alla 
fastighetsbolagen tar hänsyn till risker som kan komma att uppstå vid investering i nyproducerade 
hyreslägenheter. Som Brealey e al. (2014) säger så finns det alltid en kostnad för risken i att 
investera och för fastighetsbolagen skiljer sig riskens storlek gentemot företagets affärsmål. 
Exempelvis investerar Derome förvaltning i hyreslägenheter med ett mål att öka beståndet med 
några hundra de närmsta åren, medan Fastighetsbolag As ambition är att långsiktigt växa men 
endast geografiskt begränsat. Detta liknar det Brealey et al. (2014) menar att om målet är att öka 
fastighetsbeståndet kan en investering vara värd risken, men om målet istället är att göra en vinst 
bör investerarna kanske fundera vidare eller avvakta.  
 
5.2 Övriga faktorer 
Investeringskalkylering och hyressättning är två viktiga faktorer vid investeringar. Alla tre 
fastighetsbolag påpekar att det är många andra faktorer som dessutom spelar stor roll. 
Intervjuperson A berättar att de hade investerat mer i nyproduktion om det var lättare med 
detaljplansändringar och kortare handläggningstider samt att marktilldelning spelar roll. 
Lennerhov påpekar att marktilldelning är avgörande och något han vill se mer av. Hallands 
kommuner är ansvariga för detaljsplansändringar och bygglov vilket är en förutsättning för att 
kunna bygga bostäder och regleras i Plan- och bygglagen (2010:900) (Konkurrensverket, 2018). 
Långa processer för detaljplansändring är något som alla fastighetsbolagen påpekar som ett jobbigt 
moment, speciellt verkar planändringarna vara extra långa i Varbergs kommun vilket har lett till 
att fastighetsbolagen främst har investerat i nybyggnation i andra kommuner i Halland. Detta 
stämmer överens med teorin om att det är stora skillnader i hur plan- och 
marktilldelningsprocesserna ser ut vilket gör att förutsättningarna för att bygga bostäder varierar i 
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olika kommuner (Konkurrensverket, 2018). Detta i samband med kommunens roll (se avsnitt 3.7.3) 
och det allmännyttiga bostadsbolaget Varbergs Bostads marknadsövertag i Varberg har en inverkan 
på privata fastighetsbolags investering i nyproduktion i just Varbergs kommun.   
 
Derome förvaltning håller med om att detaljplansändringar och marktilldelning är en lång 
avgörande process, men för dem är dagens byggkostnader en större faktor. Bristen på mark har 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. Även om Derome 
förvaltning har mycket in-house är byggkostnaderna ofantligt höga vilket undersökningar visar 
(Nordlander M, 2016). Som tidigare nämnt har byggkostnaderna under en längre period ökat 
snabbare än konsumentprisindex (SCB, 2017c). Lennerhov belyser också problemet med stigande 
byggkostnader, han trycker dessutom på att de bygger nu eftersom han tror att det aldrig kommer 
bli billigare.  
 
Priset och tillgången på mark är en stor faktor som spelar roll vid investeringskalkyleringen och 
investeringsbedömningen för samtliga fastighetsbolag. Markkostnaden inkluderas av kostnader för 
gator, vägar, vatten & avlopp samt anslutningskostnader vilket nämns i avsnitt 3.7.3. Westin 
nämner att Derome förvaltning ofta investerar i mark för att vänta in rätt tid att bygga. Han nämner 
att det är så de har gjort nu med deras stora kommande projekt i Trönninge. Derome förvaltning 
köpte marken för flera år sedan för att välja att bygga först nu eftersom där är attraktivt att bo. 
Westin påpekar att priset på marken idag hade varit ett helt annat. Alla tre fastighetsbolag är 
överens om att markkostnaden och marktilldelning är två av de största påverkande faktorerna för 
att kunna producera nytt.  
 
5.3 Hyressättning 
Alla tre fastighetsbolag har framfört att de anser att hyresgästföreningen har alldeles för mycket 
makt och inte gör tillräckligt med nytta. Fastighetsbolagen delar dock inte samma syn på hur 
hyresregleringen ska gå till och om den ska avregleras helt och hållet. Som Westin på Derome 
förvaltning tidigare nämnt har Derome förvaltning ökade underhållskostnader med ca 2 % per år 
samtidigt som de endast får höja hyran i befintliga fastigheter med 0,7 % vilket resulterar i att 
kalkylen inte går ihop. Westin anser att hyresgästföreningen har alldeles för mycket makt och 
driver förhandlingar som varken är positiva för den boende eller för fastighetsbolagen. 
Intervjuperson A belyser också problematiken med hyresgästföreningen och svårigheten i att få 
upp hyresnivåerna och att kunna genomföra förhandlingar. Vid en bruksvärdesprövning där 
hyresgästen kan begära till hyresgästföreningen att få sin lägenhet jämförd med liknande lägenheter 
på orten, är ofta utgången av en förhandling att hyresgästen inte får ta del av den positiva 
förändringen som denne hade hoppats på.  
 
Intervjuperson A belyser att de förhandlar sina hyror på tre olika sätt vilket hyresgästföreningen 
ofta är inkluderad i. Intervjuperson A trycker på att hyresregleringarna idag är omöjliga och hade 
hellre sett en helt fri marknad där utbud och efterfrågan styr utan några som helst regleringar, detta 
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skiljer sig helt ifrån Hyresgästföreningens åsikter om att hyresregleringar inte bromsar 
nyproduktionen (Hyresgästföreningen, 2013a). Westin motsätter sig helt och hållet från 
Intervjuperson As åsikt om att en fri marknad är lösningen. Westin anser att en helt fri marknad 
inte skulle fungera och hyrorna skulle bli alldeles för höga, han påpekar också att färre regleringar 
gällande hyressättning hade varit bra men inte en hel avreglering av hela systemet. Boris Lennerhov 
VD på Gekås är inne på samma spår som Westin. Lennerhov berättar de väljer att sätta en 
normgivande hyra vilket är detsamma som en bruksvärdeshyra (1970:994 12kap, Hyreslagen). 
Lennerhov anser att det är en säker investering för Gekås och vilket dessutom Lind (2001) 
argumenterar för då han anser att bruksvärdesystemet är stabilt vid eventuella 
konjunktursvängningar.  
 
Westin argumenterar starkt för presumtionssystemet och ser det som en säker investering för 
Derome förvaltning. Presumtionssystemet kan anses som osäkert då det finns en risk att hyrorna 
sänks efter 15 år (Boverket, 2014). Westin anser istället att det är en säker investering då de vet 
vad för hyror de kommer få in under 15 år eftersom den inte går att ändra (Hyresgästföreningen, 
2013b). Westin tror starkt på att hyrorna inte kommer sänkas avsevärt eller överhuvudtaget efter 
15 år eftersom han tror den aktuella presumtionshyran då har stabiliserats till övriga hyresnivåer.  
 
Lennerhov är starkt emot presumtionshyra och anser att ta ut presumtionshyror är ockerhyror. 
Intervjupersonen argumenterar också emot presumtionssystemet genom att trycka på att det är en 
riskabel investering eftersom hyrorna faktiskt kan komma att sänkas avsevärt efter 15 år.  
 
Ingen av fastighetsbolagen argumenterar för egensatt hyra de trycker istället på att det är 
hyresregleringen som spelar en stor roll samt övriga påverkande faktorer. Westin på Derome 
förvaltning är inne på samma spår, dock trycker Westin på att byggkostnaderna idag är något som 
har ökat markant de senaste åren. Även om Derome förvaltning har mycket in-house menar Westin 
att dessa kostnader är ofantligt höga vilket undersökningar visar (Nordlander M, 2016). Som 
tidigare nämnts har byggkostnaderna under en längre period ökat snabbare än konsumentprisindex 
(SCB, 2017c). 
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6. Resultat 
 

I detta kapitel ställs frågorna på nytt och besvaras med hjälp av analysen. Slutsatserna som 
presenteras grundas i uppsatsens kärnpunkter, investeringsbenägenhet, investeringsbedömning 

samt hyresreglering. Avslutningsvis presenteras förslag på vidare forskning kring ämnet.  
 

6.1 Slutsats 
Syftet med studien var att beskriva vilka faktorer som påverkar privata fastighetsbolags 
investeringsbeslut i nyproduktion av hyreslägenheter, samt att beskriva hur fastighetsbolag 
genomför sin investeringsbedömning och vilka kalkyler som används i samband med 
investeringsbeslut. Slutsatserna baseras på intervjuer med tre bostadsbolag verksamma inom 
Halland, därför kan slutsatserna inte anses vara fullt generaliserbara på marknaden i sin helhet. För 
att kunna besvara syftet har två frågeställningar skapats för att ge en djupare förståelse. Den första 
frågeställningen lyder:  

 
• Vilka bedömningsmått har avgörande inverkan vid investeringsbeslut av 

nyproducerade hyreslägenheter och vilka investeringskalkyler används?  
 
Slutsatsen är att bedömningsmått som byggkostnader, geografiskt läge, risk, antal lägenheter, 
detaljplaner, markkostnad och tilldelning har alla en avgörande inverkan på investeringsbeslut av 
nyproducerade hyreslägenheter. Hur stor inverkan bedömningsmåtten har varierar mellan 
fastighetsbolagen men gemensamt är att markkostnader och marktilldelning är en stor avgörande 
faktor. Gemensamt för samtliga fastighetsbolag är att bristen på mark är den faktor som främst är 
avgörande för om en fastighetsinvestering genomförs eller inte. Slutligen kan vi dra slutsatsen att 
variationen av bedömningsmåttens inverkan beror på fastighetsbolagens storlek och affärsmål. Vi 
kan även konstatera att bygga nyproducerade hyreslägenheter är en lång process och att 
investeringsbedömningen är avgörande för om det byggs eller inte.  
 
Alla fastighetsbolag i denna studie använder sig av avkastningskalkyler för att bedöma hur lönsam 
en investering är. Kalkyleringsmetoderna som används är nuvärdesmetoden (NPV), 
internräntemetoden (IRR), direktavkastningsmetoden och kassaflödesmetoden. Metoderna 
används olika beroende på fastighetsbolagets storlek och på hur komplexa kalkyler som 
eftersträvas.  
 

- Vilken inverkan har valet av hyresreglering på investeringsbeslut? 
 

Slutsatsen av denna frågeställning är att hyresregleringen har en stor påverkan eftersom att 
hyresnivån avgör om investeringen går ihop eller inte. De tre intervjuade fastighetsbolagen skiljer 
sig åt och använder sig av olika typer av hyressättningar. Hyresregleringen får en förstärkt påverkan 
i samband med att produktionskostnader och markkostnader ökar. Med ökade 
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produktionskostnader har hyresregleringen en stor påverkan vid kommande investeringar eftersom 
att intäktssidan är svårast att påverka. De höga produktionskostnaderna gör det svårare för 
investerare och skapar mindre incitament för att vilja investera då avkastningen inte är tillräckligt 
hög.  
 
För att säkra intäkterna och få upp hyresnivån är presumtionshyran eller att förhandla enskilt med 
hyresgästen ett alternativ. Vilket i sin tur ger fastighetsbolaget en möjlighet till en lönsammare 
investering och skapar bättre ekonomiska incitament till att investera. En presumtionshyra 
förhandlas fram med hyresgästföreningen vilket en av intervjupersonerna tycker är det självklara 
valet vid nyproduktion. En egensatt hyra förhandlas istället fram enskilt med hyresgästen vilket 
kan leda till en högre intäkt.  
 
Fri hyressättning är ett alternativ till dagens hyresreglering som redan idag är infört i vissa städer 
utomlands. En fri hyressättning som hade skapat en jämviktshyra skulle lett till högre hyresnivåer 
och ökade investeringsbenägenhet i nyproducerade hyreslägenheter. Ett fritt hyressättningssystem 
hade underlättat för fastighetsbolagen men skapat problem för hyresgästerna. Hyresnivån hade 
höjts avsevärt i finare områden samtidigt som de med mindre betalningsvilja hade fått flytta till 
sämre områden och samhället hade blivit segregerat. Slutsatsen är att hyresgästföreningen har för 
stor makt eftersom alla intervjupersoner nämner detta samt att friare hyresreglering hade underlättat 
till skillnad från dagens system.   
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6.2 Slutsatsdiskussion  
Svårigheten med den här studien har varit att definiera vilka bedömningsmått som har störst 
påverkan vid investering av nyproduktion. Faktorer som markkostnad, marktilldelning och 
produktionskostnader har en stor påverkan på investeringsbeslutet samtidigt som hyresregleringen 
står för de kommande intäkterna. Fastighetsbolagens storlek och mål är skilda och påverkar därmed 
hur och varför de väljer att investera.  
 
6.3 Vidare forskning 
I studien har endast tre fastighetsbolag baserade i Hallands län intervjuats vilket inte ger en rättvis 
bild av hur det ser ut i övriga Sverige. Det hade varit intressant att studera hur det ser ut i kommuner 
med minimal bostadsbrist och om lägenheter med presumtionshyra blir uthyrda eller om de står 
tomma. Vi har även under tidens gång fått uppfattningen att fastighetsbolagen anser att 
hyresgästföreningen har för stor makt och att det är svårt att påverka hyresnivåerna. Därför hade 
det även varit intressant att forska i hur ett fritt hyressystem hade lämpat sig i Sverige jämfört med 
de städer som det finns i idag. Vi har även stött på problem angående marktilldelning och 
detaljplansändringar. Det är långa väntetider och höga priser samtidigt som kommunerna vill att 
det ska byggas mer utan att hjälpa till att snabba på processen.  
Förslag på frågeställningar:  
 

- Varför skiljer sig kommunernas arbete åt med detaljplansändringar vid en rådande 
bostadsbrist?   

 
- Hade en hårdare reglering från staten på kommunerna ökat nyproduktionen av 

hyreslägenheter?  
 

- Vilken effekt kan ett fritt hyresregleringssystem ha på Sverige?   
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

 

Intervjun kommer att antecknas samt inspelas med er tillåtelse. Önskar ni vara anonyma som 
person eller företag under intervjun är detta också helt ok. Resultatet kommer att bearbetas och 
publiceras av oss i databasen DiVA. Vårt syfte med studien är att beskriva vilka faktorer som 
påverkar privata fastighetsbolags investeringsbeslut i nyproduktion av hyreslägenheter samt att 
beskriva hur fastighetsbolag genomför sin investeringsbedömning i samband med sina 
investeringsbeslut. 
 
Frågor som kommer behandlas under intervjun är:  

• Er organisation och fastighetsbestånd 
• Hyressättning 
• Investeringsbedömning & Investeringsbeslut 
• Era investeringskalkyler (uppbyggnad, skillnad, etc)  
• Era tankar om problemet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi tackar för att ni tar er tid att delta och vid eventuella frågor eller tankar får ni gärna kontakta 
oss!  
Med vänliga hälsningar 
Ellen och Viktoria 

  
  
  

Ellen Drotty 
E-post: ellen_drotty@hotmail.com  

Viktoria Derengowski 
E-post: viktoria.93@hotmail.com 
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Bilaga 2 - Intervjuschema 

Presentation av vårt syfte med arbetet. 

Organisation  

Namn: 
År & roll i företaget: 

Kan du berätta om er organisation, fastighetsbestånd samt mål och visioner? 

• Hur många hyreslägenheter äger och förvaltar ni idag?  
• Investerar ni mest i nyproducerade eller befintliga hyreslägenheter?  
• Har ni någon nyproduktion av hyreslägenheter igång just nu och i så fall var?  
• Har ni några framtidsplaner innefattande nyproduktion av hyreslägenheter?  
• Kan vi få ta del av en genomförd investeringskalkyl som ni gjort? 

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? Varför? För- och nackdelar? 

Investeringsbeslut & investeringsbedömning 
1. Vilka faktorer beaktar ni vid ett investeringsbeslut i nyproducerade hyreslägenheter?  

2. Lägger bostadsbolaget stor vikt vid att finna fastighetsinvestering som går i bolagets planerade 
framtida utveckling? Har kommunen stor påverkan på hur mycket ni bygger? 
 
3. Använder ni några kalkyler vid investering i en nyproducerad hyreslägenhet och hur går ni 
tillväga? Utöver lönsamhetsbedöming, tittar ni på samhällsnytta i era kalkyler? Om inte via 
kalkyler, hur isåfall? 

4. Vad avgör ert investeringsbeslutbeslut? Hur viktig är investeringskalkylen för det slutgiltiga 
beslutet?  

5. Vad innebär investeringsbedömning för Er?  

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? 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Ellen Drotty och Viktoria
Derengowski


