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Syftet med denna studie är att undersöka hur bostadsutvecklingsbolag väljer upplåtelseform
vid nyproduktion och hur omvärldsfaktorer påverkar detta beslut. Studien behandlar valet
företagen gör mellan att bygga hyresrätter eller bostadsrätter. Som teoretisk utgångspunkt
används beslutsteorier om hur besluten tas av investerare. Sedan beskrivs de analyser och
metoder som är lämpliga för ett bostadsutvecklingsbolag som ger ytterligare information inför
beslutsfattandet. Tidigare forskning av Kauskale & Geipele (2017) visar på hur viktigt det är
att beakta omvärldsfaktorer inför ett beslut inom fastighetsbranschen. Vilket har lett till att
dessa omvärldsfaktorer fått stor vikt och ett eget kapitel i denna studie.
Metoden för denna studie har varit att kvalitativt undersöka få företag med utgångspunkt att gå
från teori till empiri med en abduktiv ansats. För att få fram empiri till studien har fem företag
intervjuats, där det viktigaste kriteriet var att de producerar både hyresrätter och bostadsrätter.
Ämnet för studien är stort och komplext vilket gör att studien ligger nära att vara en fallstudie,
då få företag undersöks noggrant. Intervjuerna och intervjuguiden är uppbyggd utefter teorierna
om hur besluten tas och vilket underlag de grundas på, samt vilken påverkan respondenterna
ansåg omvärldsfaktorerna har.
De slutsatser som kan dras av denna begränsade studie visar på att de intervjuade företagen har
byggt till stor del bostadsrätter på senare tid och att de i de allra flesta fallen ser detta som ett
givet förstahandsalternativ. De få hyresrätter som har byggts av företagen har tillkommit nästan
enbart genom markanvisningar från kommunerna. Ytterligare en stor slutsats i studien visar på
att kommunerna genom sina verktyg och beslut har en central roll i vilken upplåtelseform som
byggs, både direkt och indirekt.

Förord
Denna kandidatuppsats gjordes som en sista del under den treåriga högskoleutbildningen på
Bygg- och Fastighetsekonomprogrammet på högskolan i Halmstad under vårterminen 2019.
Uppsatsprocessen har varit en spännande och lärorik tid, där vi fått lära oss otroligt mycket
om det valda ämnet.
Vi skulle först vilja rikta ett stort tack till de personer som ställt upp som respondenter i vår
studie. Genom att ta sig tid och utförligt svara på våra frågor har detta varit till stor hjälp
under processens gång. Samtliga respondenter visade ett genuint intresse för det valda ämnet
och vi fick ett bra bemötande under alla intervjuer, vilket underlättade arbetet mycket.
Vi skulle också vilja tacka vår handledare Eva Berggren som väglett oss och kommit med
många bra tips genom studien. Vi vill även tacka de opponenter och vår examinator Per-Ola
Ulvenblad som kommit med bra synpunkter under de seminarium som varit.
Slutligen skulle vi också vilja tacka varandra för ett gott och välfungerande samarbete under
denna långa process.

Halmstad den 21 maj 2019.

Victor Gustavsson och Patrik Larsson
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1. Inledning
I detta kapitel presenteras en övergripande bild över bakgrundsproblemet, dess relevanta
betydelse för tillfället och tidigare studier inom ämnet. Därefter förs en diskussion kring
problemet som leder till en problemformulering. Vidare förklaras syftet med studien och de
avgränsningarna som är gjorda. Sist i detta kapitel finns en dispositionslista där
huvudinnehållet i varje kapitel beskrivs.
1.1 Problembakgrund
Under de senaste 25-30 åren har det skett en stor förskjutning mellan de olika
upplåtelseformerna för bostäder vi har i Sverige. Idag byggs det fler bostadsrätter än
hyresrätter, som tidigare var den dominerande upplåtelseformen i flerbostadshus, (Sveriges
Byggindustrier, 2018). Många hyresrätter har också ombildats till bostadsrätter sedan det
genom ombildningslagen blev tillåtet, (OmbL 1982:352). Detta tillsammans med andra
faktorer som t.ex. ökad befolkningstillväxt har enligt många lett till en bostadsbrist i Sverige.
Där bostadsköerna för att få en hyresrätt växer i allt snabbare takt och bostadsköerna i flera
storstäder har fördubblats på bara några år, (SVD Näringsliv, 2018). Inslag om bostadsbristen
förekommer ofta i media och det är ett ämne som berör många människor vilket gör att ämnet
känns relevant för denna studie.
År 2018 rapporterade 243 av Sveriges 290 kommuner att de har bostadsbrist och störst är
bristen på hyresrätter. Om vi endast tittar på de centrala delarna av kommunerna uppgav 266
kommuner att de hade brist på bostäder i centrala lägen, (Hyresgästföreningen Bostadsbristen,
2018). Anledningen till det menar de är både att det byggs för få hyresrätter och att
ombildningar gör att dess andel stadigt minskar. Boverkets byggbehovsprognos för 2018-2025
visar också på att behovet av nya bostäder är stort, särskilt de kommande åren. En ökad
befolkningstillväxt, bland annat beroende på en stor nettoinvandring och ökad livslängd är de
stora orsakerna.
Trots att bostadsbrist varit ständigt återkommande i samhällsdebatten i Sverige, har inte
marknaden lyckats mildra den brist som finns, utan den har istället blivit än mer påtaglig. Det
är många års väntetider i de kösystem som finns för hyresrätter i många av landets kommuner.
Det blir mer vanligt att till och med sätta sina barn i kösystem för att öka sannolikheten att
många år senare få ett boende till dem. Problematiken som finns med för få hyresrätter på den
reglerade hyresmarknaden, gör istället att bostadsrätterna tagit över mer och mer. Bostadsrätter
verkar på en fri marknad med en fri prissättning utefter efterfrågan. Något som inte är
verklighet för hyresrätten, då dessa verkar på en reglerad marknad. Det leder till att om det är
lång kötid för hyresrätter, så blir substitutet för många att köpa bostadsrätt. En osund
bostadsmarknad skapas med effekter på hela bostadsmarknaden som kan vara svåra att hantera
långsiktigt. Som t.ex. minskat utbud av hyreslägenheter och ett efterfrågeöverskott som i sin
tur kan leda till en växande svart marknad för hyreskontrakt, fördelningsproblem och att
hyresgäster accepterar sämre villkor för att få en hyresrätt, (Fastighetsnomenklatur, 2006).
Samtidigt som priserna trissas upp på bostadsrätterna. Något som gjort att det tillkommit en
stor del nystartade bostadsutvecklingsföretag mot framförallt bostadsrätter i branschen. Antalet
bostadsutvecklare av byggprojekt i Sverige ökade från 111 till 439 mellan åren 2008 och 2017,
(Sveriges Riksbank, 2018).
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Dessa aktörer som har en stor del i utvecklingen av bostäder i Sverige är just de företag som
går under benämningen bostadsutvecklare. En bostadsutvecklare är ett företag som investerar
i mark eller byggnader, och som sedan anlitar byggentreprenörer för att bygga bostäder på
marken eller omvandla den befintliga byggnaden till bostäder som sedan är tänkta att säljas
vidare. Vanligtvis ansvarar en bostadsutvecklare för hela utvecklingskedjan vid ett
bostadsprojekt; från markförvärv, idé och utformning till försäljning av bostäderna. Däremot
bedriver bostadsutvecklaren i regel inte någon egen verksamhet inom byggentreprenad. En del
större byggföretag har däremot både bostadsutveckling och byggentreprenad som
affärsområden. En bostadsutvecklare har valet i sin verksamhet att utveckla hyresrätter eller
bostadsrätter. (Sveriges Riksbank, 2018)
Därför har vi valt att närmare studera hur beslutsfattandet ser ut och vilka faktorer som påverkar
deras beslut att bygga bostadsrätter eller hyresrätter. Vad är det som gör att inte hyresrätterna
får större plats i nybyggnationer trots att det är där som den största efterfrågan och bristen
finns?
1.2 Problemdiskussion
Behovet av bostäder är stort i landet och framförallt av nya hyresrätter, (SvD Näringsliv, 2018).
Bostadsrätterna har haft en markant historisk ökning, samtidigt som fakta nu visar att
bostadsutvecklare får allt svårare att sälja sina nyproducerade bostadsrätter i attraktiva
områden. Enligt artikeln (SVT Nyheter, 2018) så sjönk antalet sålda bostadsrätter de tre första
månaderna under år 2018 med 58 procent i jämförelse med samma period år 2017 för de tio
börsnoterade företagen inom bostadsutveckling i Sverige. Nyligen publicerade också (SVT
Nyheter, 2019) att bostadsutvecklings bolagen nu blivit tvungna att köpa tillbaka bostadsrätter
som de inte lyckats att sälja, trots att de är prissänkta med 20 procent. Samt att det finns aktörer
som tvingats att erbjuda kunderna lägre månadskostnader under en viss period för att
överhuvudtaget lyckas få bostadsrätterna sålda. Detta visar på att marknaden just nu är
avvaktande och att framtida investeringsbeslut och strategier kan bli avgörande för företagen.
När deras val står mellan att fortsätta satsa på bostadsrätter eller hyresrätter.
Samtidigt som nu bostadsrättsmarknaden fått en sättning och bostadsrätterna är svårsålda, så
klagar utvecklingsbolagen på att det är svårt att få ekonomin att gå runt för att producera nya
hyresrätter, (Fastighetsvärden, 2018). Hur går detta ihop när efterfrågan kanske aldrig varit så
stor för nya bostäder i Sverige.
Enligt kommunerna (Hyresgästföreningen, 2018) så är de främsta hindren för att bygga nya
bostäder byggkostnaderna följt av brist av detaljplaner i attraktiva lägen, samt svårigheter att
få lån för byggherrar och privatpersoner. I artikeln (Göteborgs-Posten, 2017) publicerades
statistik där Sverige var det land som hade högst byggkostnader i hela Europa. Förutsättningar
som gäller idag för många av företagen inom bostadsutveckling, är att välja mellan att
producera bostadsrätter där objekten är svårsålda eller hyresrätter där kalkylen inte går ihop.
Detaljplaneprocessen och höga byggkostnader är två faktorer som ihop med många andra
faktorer påverkar nybyggnationer.
Ett företags grundmål är att generera vinst och vara ekonomiskt lönsamt, men när företagets
val ser ut att stå mellan pest eller kolera, hur tar de sina investeringsbeslut då? Vem skall bygga
de svenska bostäderna som efterfrågas om det inte blir lönsamt att bygga för de privata
företagen? Bostäder behövs och en bostadsutvecklares produkter består av bostäder. Dessa
företag styrs med företagsekonomiska teorier, men deras produkter styrs mycket av
2

omvärldsfaktorer, som innebär en osäkerhet och risk som kan vara betydande för deras
investering. Investeringsbeslut delas ofta in i beslut under säkerhet, beslut under osäkerhet och
beslut under risk vilket är högst relevant att ha med i studien och något som också Kahneman
& Tversky (1979) tar upp som viktiga parametrar vid beslutsfattande.
Vi ser ett problem i bostadsutvecklingsföretagens verklighet. Trots bostadsbristen och
politikers ansträngning till att skapa nya bostäder, lyckas inte marknaden lösa problemet. En
intressant situation hade varit att undersöka beslutsfattandet och de påverkande faktorer
företagen har att förhålla sig till när de skall besluta om en investering. Även närmare studera
hur dessa också påverkar deras val mot att bygga hyresrätter eller bostadsrätter. Kauskale &
Geipele (2017) tar också upp vikten av att göra undersökningar och prognoser om hur
omvärldsfaktorerna ser ut, och förväntas utvecklas i framtiden för kunna ta långsiktigt bra
beslut vid sina fastighetsinvesteringar. Författarna delar in dessa i PESTEL-faktorer (vilket är
en förkortning av alla faktorer av betydelse), som de menar bör ha stor betydelse i
beslutsfattandet. Samt att individens egenskaper/preferenser och företagets analyser endast
skall utgöra en mindre del av investeringens beslut.
Mot bakgrund av detta så hade det varit intressant att närmare öka förståelsen för fenomenet.
Det finns redan mycket forskning kring investeringar och dess beslut. Men vi har
uppmärksammat ett gap i tidigare studier om beslutsfattandet i bostadsutvecklingsbolag och i
synnerhet där beslutsvalet studeras vid val av hyresrätt eller bostadsrätt vid nyproduktion.
Vidare vill vi undersöka den relativt nya teorin från år 2017 om hur PESTEL-faktorerna
påverkar företagens beslut vid en investering. För att fatta ett beslut har investerare tidigare
tillgodosett sig ett beslutsunderlag som de ofta grundar sitt beslut på. Det finns tidigare
välkända teorier om beslut, där en variant är den normativa modellen, som visar hur beslut bör
tas, den deskriptiva modellen som visar hur beslut faktiskt tas och den preskriptiva modellen
som är rådgivande och visar hur beslut kan tas i framtiden med hjälp av de andra två
modellerna, (Atherton. et.al 2008). Problem och också möjligheter med investeringar är att
beslutsfattaren skall bedöma osäkerheten och risken med investeringen samt de faktorer som
kan påverka det framtida värdet.
1.3 Problemformulering
Hur ser beslutsfattandet ut vid bostadsutvecklingsbolagens investeringsbeslut rörande
upplåtelseform vid nyproduktion?
1.4 Syfte
Vårt syfte med denna studie är att beskriva och analysera beslutsfattandet i
bostadsutvecklingsbolagens investeringar vid nyproduktion när de tar sina beslut rörande
upplåtelseform. Vårt syfte är också vidare att analysera vilka omvärldsfaktorer som har
inverkan på deras beslut och hur de eventuellt påverkar valet av upplåtelseform vid
nyproduktion.
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1.5 Disposition
För att förenkla något för läsaren och minska risken för eventuella missuppfattningar så görs
här en kort genomgång av studiens disposition.
I kapitel 1 finns vår inledning där vi beskriver bakgrunden till vårt ämne. Därefter förs en
problemdiskussion som leder ner till vår frågeställning. Syftet med studien tas upp och i kapitlet
finns även studiens disposition. Tagit bort kommentar om avgränsningar
I kapitel 2 har vi med påverkande faktorer som ingår i ett eget kapitel i referensramen för att få
en bra struktur och en förhoppning om att det underlättar för läsaren.
I kapitel 3 tar vi upp den referensram och de teorier som vi valt att använda på vårt problem.
I kapitel 4 tar vi upp de metodval som gjorts för studien. Här behandlas tillvägagångssättet och
det vetenskapliga synsättet som använts. Vidare beskrivs i kapitlet hur urvalet av
respondenterna, studiens reliabilitet och validitet samt studiens fördelar och utmaningar.
I kapitel 5 redovisar vi det empiriska materialet vi fått från våra intervjuer med de utvalda
respondenterna.
I kapitel 6 tolkar, analyserar och jämför vi resultatet från vår empiri med anknytning till
referensramen och de valda teorierna.
I kapitel 7 drar vi våra slutsatser från analysen som kan besvara vår problemformulering och
säkerställer att vi nått fram med vårt syfte för uppsatsen.
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2. Påverkande faktorer - Omvärldsfaktorer
Här tas de faktorer upp som indirekt eller direkt påverkar bostadsutvecklingsföretags
verklighet. Dessa faktorer är något som är relevant att koppla ihop med företagens
investeringsbeslut då de i någon mån bör ha inverkan på beslutsfattandet. Faktorerna är valda
utifrån vilka faktorer som är relevanta för företag inom fastighetsbranschen.
2.1 Generell beskrivning av fastighetsmarknaden
Kapitlet innehåller en kort beskrivning av fastighetsmarknaden och vad som utmärker den.
Detta på grund av att denna marknad har många särdrag och i många avseenden skiljer sig
mot övriga marknader.
Även om en generell pris- och marknads teori är applicerbar på fastigheter så anses
fastighetsmarknaden vara speciell. I och med att det finns vissa särdrag på fastigheter som gör
att dessa skiljer sig mot andra marknader. Varje objekt och fastighet anses vara unika då det
inte finns några fastigheter som är helt lika. Varje fastighet är också lägesbestämd då den har
ett givet läge. Här har omgivningen en stor betydelse för fastigheten. Karaktären på den
omgivande bebyggelsen samt hur vägar och kommunikationer ser ut i området har betydelse
för den specifika fastigheten. Service i form av skolor, daghem, butiker och restauranger är
något som också påverkar fastigheten. Till och med grannar, allmänhetens uppfattning om
området, störningar från buller eller liknande har direkt inverkan för hur attraktiv fastigheten
är på marknaden. Fastigheter har också en lång varaktighet, där marken oftast betraktas som
att den finns för evigt och byggnaden i regel har en lång ekonomisk livslängd. Det innebär att
investeringens avkastning eller nyttan att bruka fastigheten förväntas pågå under en lång tid.
Något som både kan innebära risker och trygghet. Alla dessa särdrag skiljer
fastighetsmarknaden från många andra marknader, och de påverkar vilket värde objekten har.
(Fastighetsnomenklatur, 2018)
Fastighetsförvärv kräver en stor kapitalinsats och ofta handlar det om stora belopp för varje
fastighet. Både vad det gäller privatpersoner som fastighetsinvesterare. Oftast sker köpen på
marknaden med en betydande del av lånefinansiering från banken men även finansiering från
annat håll förekommer. Beroende på hur den aktuella finansieringsmarknaden ser ut så varierar
det hur mycket egen insats som krävs som också även bedöms utefter marknadsvärde och läge.
Men det är en betydande del av köpet och därför har det en stor påverkan på låntagaren. Vilka
villkor som avtalats och kostnaden för lånet är en väsentlig utgiftspost i ett bostadsbolag eller
för en privatperson. (Fastighetsnomenklatur, 2018)
Fastighetsmarknaden är en trögrörlig marknad då fastighetsbeståndets utbud i Sverige endast
omsätts med 3-5% per år. Att sälja eller köpa en fastighet är ett stort beslut och processen från
tanke till affär kan ta lång tid. Det är många parter som kan vara inblandade i en process för
fastighetsöverlåtelser. Mäklare, rådgivare, besiktningsman, värderare, advokater, revisorer,
bankpersonal och banktjänstemän är några utav de vanligaste i en sådan process. Vid affärer
på fastighetsmarknaden sker fastighetsöverlåtelser inom omfattande lagar och regler som
samhället kontrollerar, mer omfattande än många andra marknadsprodukter. Det är viktigt att
ha i åtanke att fastighetsmarknaden oftast har olika karaktär och utveckling över tiden.
(Fastighetsnomenklatur, 2018)
Bostadsbeståndets storlek och kvalitet påverkar efterfrågan på nya bostäder. Om det finns ett
stort och modernt bestånd i landet hittar de flesta hushållen sitt boende i det befintliga
beståndet. Då är behovet av nybyggda bostäder litet. Är å andra sidan beståndet av sämre
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kvalitet och litet är behovet av nybyggnation stort. Två faktorer som styr detta är hushållens
ekonomiska situation och befolkningstillväxten i landet. Efterfrågan styr i hög grad
utbudssidan i både vad som ska byggas och hur mycket som behöver byggas nytt. I Sverige har
det de senaste åren varit en stor befolkningstillväxt som gjort behovet att bygga nytt stort. Hela
bostadsmarknaden måste dock ha ett långsiktigt tänk då byggnader har lång livslängd och
nyproduktion bara utgör en liten del av det totala beståndet. Att bygga bostäder är ett
investeringsbeslut och samhället får det byggande marknaden ger förutsättningar för. Både
byggherrar och privata fastighetsbolag är vinstmaximerande aktörer som primärt anpassar sig
efter rådande efterfrågan och inte ett samhälleligt behov av nya bostäder. (Boverket Svenska
byggkostnader, 2014)
2.2 Bostadsmarknaden i Sverige
Här berörs hur bostadsmarknaden ser ut i Sverige idag. Med fokus på vilka boendeformer som
finns idag, kort om vad de innebär och hur bostadsmarknaden i stora drag har förändrats
under de senaste 30 åren.
I Sverige fanns det i slutet på 2017 ca. 4,86 miljoner bostäder. Av dessa var 43 procent i
småhus, 51 procent i flerbostadshus och övriga 6 procent i olika former av specialbostäder,
(SCB Bostadsbestånd, 2017). De tre dominerande upplåtelseformerna för boende är äganderätt,
bostadsrätt och hyresrätt där villkoren för de olika formerna varierar. En äganderätt innebär att
man äger sin fastighet med lagfart och själv ansvarar för allt underhåll och de investeringar
som behövs. Äganderätter säljs och köps på en öppen marknad. Bostadsrätter innebär att de
boende äger en andel och rätten att bo i en bostadsrättsförening där föreningen äger själva
fastigheten. Som medlem äger man inte sin egen lägenhet, som i juridisk mening är lös
egendom. Men innehavaren har genom sitt medlemskap ett nyttjanderättsavtal på evig tid. Likt
äganderätter svarar bostadsrättshavaren själv för underhåll och har rätt att göra ändringar i sin
lägenhet, samt att den säljs och köps på marknaden. Formerna för detta regleras i
bostadsrättslagen, (BRL, 1991:614). Båda dessa upplåtelseformer kräver kapitalinsatser från
köparen, samt att det finns möjlighet/risk till kapitalvinster och kapitalförluster för
innehavaren.
Den tredje stora boendeformen i Sverige är hyresrätter som betyder att hyresgästen har ett
hyresavtal på obegränsad tid. Denna formen innebär inget eget ägande eller medlemskap, utan
hyresgästen har rätt att nyttja en lägenhet mot en bestämd hyra. Här krävs ingen kapitalinsats
för de boende och risken är låg, men det finns heller inga möjligheter till kapitalvinster.
Formerna för hur ett hyresförhållande ska gå till är reglerade i hyreslagen (12 kap. JB). Det
finns också kooperativa hyresrätter och sedan 2009 ägarlägenheter i Sverige, men dessa utgör
en så liten del av det totala beståndet att vi inte kommer fördjupa oss i dem.
Fördelningen av upplåtelseformerna i flerbostadshus är idag 59 procent hyresrätter och 41
procent bostadsrätter. 1990 var motsvarande fördelning 72-28 procent, vilket tydligt indikerar
på att det har tillkommit många nya bostadsrätter under dessa år. Allmännyttiga bostadsbolag
förvaltar ca 50 procent av hyresrätterna. 1990 fanns det 682 791 bostadsrätter i Sverige och
2017 fanns det totalt 1 121 960 bostadsrätter, vilket under perioden är en ökning på 64,3
procent. Hyresrätterna har under motsvarande period gått från 1 651 695 till 1 845 734
lägenheter, vilket är en ökning på 11,7 procent. Procentuella skillnaden i förhållandet dem
emellan är 5,49, alltså nästan 550 procent mer i ökningstakt på bostadsrätter än hyresrätter som
skapats under åren 1990-2017. Figuren nedan visar förändringen av antalet bostäder under åren
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1992-2012, vilken tydligt indikerar på att det tillkommit fler bostadsrätter än hyresrätter under
perioden. (SCB Bostadsbestånd, 2017)

Figur 1. Figur över förändringen antalet bostäder efter upplåtelseform, 1990-2012. (Källa:
Emanuelsson, 2015).

2.3 Kommunens roll vid nybyggnationer

Varje kommun har en viktig roll för bostadsbyggandet i den kommunen. Det är den
myndigheten en byggherre måste ha mest kontakt med, och kommunen har en relativt stor frihet
att efter regeringens ramar och riktlinjer styra nyproduktionen. Kapitlet tar upp vilka som är
de viktigaste processerna där landets kommuner är inblandade och hur deras styrmedel ser ut.
Även kommunens allmännyttiga bostadsbolag behandlas här. Dessa bolag bygger och
förvaltar endast hyresrätter, men har ett större samhälleligt ansvar än privata aktörer. Samt
att deras storlek och byggtakt kan påverka andra aktörers möjligheter.

2.3.1 Kommunens planmonopol och detaljplaneprocessen

Det är varje kommun som har planmonopol över hur markanvändningen ska se ut i kommunen.
Deras uppgift är att se till att marken används på ett ändamålsenligt sätt och så att det byggs på
ett lämpligt sätt. Reglerna för detta finns i plan- och bygglagen, (PBL, 2010:900). Vid
planläggning ska de främja att marken används till de byggnader som är mest lämpade där, och
det måste alltid ske en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen,
(Fastighetsnomenklatur, 2018). Planerna som kommunen upprättar är regionplan,
översiktsplan, detaljplan, fastighetsplan och områdesbestämmelser. Översiktsplanen är en
översiktlig planering över hela kommunen där all markanvändning och framtida intentioner i
grova drag ska anges. Regionplanen är en översiktlig planering av flera kommuner på samma
sätt som översiktsplanen. Dessa två är mer av vägledande karaktär och måste inte följas.
Detaljplanen är en mer detaljerad plan över mindre områden i kommunen där
markanvändningen och bebyggelsen utformningen i detalj klargörs. Alla områden inom
tätbebyggt område ska alltid ha en detaljplan. Fastighetsplanen reglerar fastighetsindelningen
på områden med detaljplan, medan områdesbestämmelser är en mindre detaljerad plan för hur
marken ska användas. De tre sistnämnda är alla rättsligt bindande under ett visst antal år
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(vanligen 5-15 år) och bygglov får under den tiden inte strida mot dem. Detaljplaner upprättas
för områden där ny sammanhållen bebyggelse planeras och görs av kommunens
stadsbyggnadskontor, ibland i samarbete med blivande byggherrar. Planförslag måste sedan
innan de antas ställas ut för allmänheten i minst tre veckor. De har sedan alltid rätt att lämna
synpunkter på förslaget innan detaljplanen slutligen antas, (Nordstrand, 2008). Kommunens
planläggning är alltså ett verktyg för dem att tydliggöra sina långsiktiga bostadspolitiska
intentioner.
2.3.2 Bygglovsprocessen

För att få uppföra byggnader, göra tillbyggnader och väsentligt ändra användningsområdet på
byggnader krävs bygglov, vilket också regleras i PBL. Vid nybyggnationer är det byggherren
som ansöker om bygglov och det görs hos kommunens byggnadsnämnd. Ansökan prövas sedan
mot den detaljplanen som finns för området, och det som prövas är placeringen och den yttre
utformningen av huset. Men inte dess tekniska egenskaper. Byggnadsnämnden ska sedan
handlägga ärenden om bygglov skyndsamt och beslut ska meddelas inom tio veckor från det
att ansökningen inkom, men tiden kan om kommunen behöver det förlängas till 20 veckor,
(PBL 9:27). Bygglov upphör att gälla om inte byggnationen påbörjas inom två år eller avslutas
efter fem år från det att beslutet vann laga kraft. (Nordstrand, 2008)
En kommun har också möjlighet att endast tillåta byggnationer av en viss upplåtelseform på
vissa områden. Detta kallas markanvisning och regleras i “Lag (2014:899) om riktlinjer för
kommunala markanvisningar”. Genom detta kan kommunen ställa villkor på att det t.ex. bara
får byggas flerbostadshus med hyresrätter som upplåtelseform. Eller att en viss andel av
lägenheterna måste vara hyresrätter. Byggherren är sedan bunden av detta och avtal sluts ofta
då denne under en begränsad tidsperiod har ensamrätt på att bygga enligt villkoren. Kommunen
kan på så vis göra strategiska markförvärv där man sedan kan styra inriktningen på
bostadsbyggandet. (Boverket, kommunens verktyg, 2018)
2.3.3 Kommunens allmännyttiga bostadsbolag

Ungefär hälften av hyresrätterna i Sverige ägs och förvaltas av ett kommunalt bostadsbolag,
vilket innebär att det är kommunerna som äger de fastigheterna. Den stora utvecklingen av
allmännyttiga bostadsbolag skedde under 1940-talet. Det främsta motivet till att de bildades
var att det efter andra världskriget i allmänhet var stor trångboddhet och låg boendestandard i
Sverige. Då blev de kommunala bolagen viktiga för landets bostadspolitik då staten genom
dem kunde ta ett större ansvar för bostadsförsörjningen. 1947 kom en bostadsförsörjningslag
som innebar ett stort offentligt ansvar och att kommunerna blev ansvariga för planering och
byggande, samt att de i samma veva fick större inflytande över markfrågor och byggnadernas
utformning. De kommunala bolagen ska verka för en hög och jämn produktion av bostäder, låg
hyresnivå, försvårande för spekulation och stabilitet i förvaltningen. (SABO Allmännyttan,
2018)
Allmännyttan har en fortsatt viktig roll för bostadsbyggandet under andra halvan av 1900-talet.
Branschorganisationen SABO bildades 1950 och bruksvärdessystemet införs 1968, där
allmännyttans hyressättning ska ligga till grund för hyressättningen av alla hyresrätter. Under
miljonprogrammet 1965-1974 då det byggdes en miljon nya bostäder i Sverige under en
tioårsperiod, tog de kommunala bolagen ett stort ansvar för det byggandet.
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Lagarna och reglerna för de kommunala bolagen har genom åren ändrats och ofta varierat på
grund av regering, och nedan sammanfattas några av de viktiga punkterna för dem, (SABO
Allmännyttan, 2018).
-Bolaget måste idag inte längre vara helägt av kommunen sedan 1996, men kommunen måste
utöva det avgörande inflytandet i företaget.
-Det är sedan 2006 fritt fram för kommuner att sälja delar av eller hela sina bestånd, (tidigare
fanns en stopplag mot detta).
-Bostadsförsörjningslagen från 1947 är numera avskaffad, men det finns tydliga riktlinjer för
hur varje kommun ska ta ett socialt ansvar för att alla medborgare ska ha en god bostad.
-Allbolagen från 2011 säger att de kommunala bolagen ska drivas med samma villkor som
andra företag. D.v.s. att verksamheten ska drivas på affärsmässiga principer med normala
avkastningskrav. I denna lagen avskaffas också allmännyttans hyresnormerande roll.
2.4 Hyressättningssystemet
Hyressättningen för hyresrätter är idag strikt reglerad och har i många år varit en
omdiskuterad fråga. I Sverige har aldrig hyressättningen för bostäder varit fri, och lagarna
har alltid varit till starkt skydd för hyresgästen. Vi kommer i detta avsnitt att beröra hur
hyressättningen ser ut idag och vilka förslag som finns för att utveckla systemet. De tre
naturliga huvudpunkterna blir då bruksvärdeshyra, presumtionshyra och marknadshyra.

2.4.1 Bruksvärdeshyra

Sedan 1968 används bruksvärdessystemet vid hyressättning av hyresrätter för bostäder. Det
innebär att en hyresvärd måste ta hänsyn till lägenhetens bruksvärde vid hyressättningen. De
faktorer som främst påverkar bruksvärdet är lägenhetens storlek, modernitetsgrad, planlösning,
läge inom huset, reparationsstandard och ljudisolering. Även sådana förmåner som är knutna
till lägenheten som garageplats, tvättstuga och god fastighetsservice m.m. påverkar
bruksvärdet. Samt husets allmänna läge, boendemiljö i stort och tillgång till kommunikationer.
Det är inte hyresgästens individuella värderingar som ska styra hyran, utan det är hur den
allmänna uppfattningen av dessa faktorer bedöms. Faktorer som byggnadsår och
förvaltningskostnader är något som inte beaktas och får enligt systemet inte leda till högre hyra,
(Boverket Hyressättningssystemet, 2014). Hyran bestäms antingen enskilt mellan hyresvärd
och hyresgäst eller genom kollektiva förhandlingar av organisationer av hyresvärdar och
hyresgäster, då reglerat i Hyresförhandlingslagen, (HFL 1978:304). Tvistar hyresgäst och
hyresvärd om hyrans storlek gäller hyreslagens 55 § som säger att den ska bestämmas till ett
skäligt belopp med hänsyn till likvärdiga lägenheter.
Bruksvärdessystemet gör alltså att en hyresvärd inte kan ta ut den hyra som han vill, utan hyran
måste spegla det allmänna värdet som lägenheten har. Syftet med systemet är att likna ett
marknadssystem, men samtidigt vara en spärr mot oskäligt höga hyror och att ge hyresgäster
ett starkare skydd än vid fria hyror. Bostadshyresgäster har ett direkt besittningsskydd som
innebär att de har rätt till förlängning av avtalet när hyresvärden säger upp det utan giltig
anledning, (Grauers, 2014). Besittningsskyddet har koppling till bruksvärdessystemet då ett
annat hyressystem skulle kräva en ändring av det.
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Eftersom bruksvärdessystemet bara tar hänsyn till en lägenhets faktiska standard speglar inte
hyran helt det geografiska läge som lägenheten har. Ett mindre attraktivt läge värderas enligt
systemet lika högt som ett attraktivt läge, vilket är den största kritiken mot systemet,
(Emanuelsson, 2015). Här skiljer sig också hyresrätten mycket mot övriga bostadsmarknaden
där läget är en avgörande faktor för priset. Boverket (2014) menar att den relativt låga
nyproduktionen av hyresrätter till viss del kan bero på hyressystemet. Boverket (2014) och
Emanuelsson (2015) nämner fyra möjliga effekter/orsaker till att det byggts så få hyresrätter.
-Att bruksvärdessystemet gör det svårt för en hyresvärd att få lönsamhet i projektet och därför
inte vågar bygga.
-Att presumtionshyror som möjliggör en högre hyra under de första 15 åren gör att de inte är
lika attraktiva som äldre lägenheter med lägre hyra, och därför är risken för vakanser hög i
nybyggda hyresrätter.
-En allmän osäkerhet om hur hyressystemet kommer att utvecklas i framtiden gör att det kan
vara lönsamt för många aktörer att vänta och bygga om bruksvärdessystemet avvecklas.
-Det är en hög risk att bygga nya hyresrätter då hyresregleringen gör skillnaden stor i hyran
mellan nya och äldre lägenheter. Vid en minskad efterfrågan skulle det kunna slå hårt mot
nyproducerade hyresrätter, särskilt i kommuner med kortare bostadsköer.
2.4.2 Presumtionshyra

Presumtionshyra är ett undantag från bruksvärdesprincipen som betyder att det är möjligt för
hyresvärden att vid nybyggnation ta ut en högre hyra de första 15 åren som lägenheten hyrs ut.
Denna möjlighet infördes 2006, och regleras i hyreslagens 55 c §. Syftet med regleringen var
att förbättra förutsättningarna för nybyggnation av hyresrätter då det inledningsvis blir mer
lönsamt för hyresvärden. För att kunna tillämpa presumtionshyra måste en
förhandlingsöverenskommelse träffas mellan hyresvärd och en etablerad hyresgästorganisation
innan några hyresavtal ingås, och den måste omfatta alla lägenheter i huset. När det är gjort
kan sedan inte hyresgästerna ta upp frågan för prövning som vid bruksvärdeshyra utan är
bundna av den högre hyran. När de 15 första åren passerat ska hyran sedan förhandlas enligt
de vanliga bruksvärdesprinciperna, (Boverket Hyressättningssystemet, 2014). Detta ger aktörer
som bygger nytt en möjlighet till friare hyressättning under en kortare period. Den är dock långt
ifrån fri då lagtexten även här anger att den presumerade hyran ska vara skälig och den korta
tidsperioden med tanke på fastigheters långa livslängd.
2.4.3 Marknadshyra

Marknadshyra har aldrig använts vid hyressättning av bostäder i Sverige och är därför inte ett
helt enkelt begrepp att definiera. Men utgångspunkten är att hyressättningen ska bli friare för
hyresvärden och att marknaden mer ska spegla det priset som sätts. En väl fungerande marknad
kännetecknas ofta av att utbud och efterfrågan matchar varandra, och att något som har hög
efterfrågan leder till högre pris. Bostadsmarknaden fungerar ungefär på detta sätt med undantag
för hyresrättsmarknaden som är hårt reglerad. Lind & Lundström (2007) menar att
marknadshyra råder om det inte finns några särskilda regler som hindrar en fastighetsägare att
ta ut den hyra han vill när en lägenhet är ledig. Samt att det inte finns några regler som gör att
hyran långsiktigt avviker från den hyra fastighetsägaren anser är bäst. Fastighetsägaren är alltså
10

fri enligt lag att begära hur hög hyra som helst, och på så vis hittar marknaden en jämviktspunkt
där utbud matchar efterfrågan.
Frågan om marknadshyra är kontroversiell och konsekvenserna av att införa det är svåra att
förutsäga. En grundfråga är att hyresmarknaden ska bli mer lik övriga bostadsmarknaden. Om
det införs medför det stora ändringar i hyreslagen då frågor som rör besittningsskydd, avtal på
obestämd tid, partslösning vid tvister m.m. behöver omarbetas. Det måste också i ett system
med marknadshyra finnas ett regelsystem som förbjuder bedrägeri och motarbetar utnyttjande
av en persons trångmål. Huvudfokus i denna uppsats är hur beslutsprocessen vid nybyggnation
av flerbostadshus ser ut. Vilket gör att vi inte i detalj kan behandla hur ett system med
marknadshyra skulle kunna se ut. Eller analysera dess effekter annat än hur det kan påverka att
fler investerare vill bygga hyresrätter.
2.5 Statliga subventioner och stöd för nybyggnation
Staten har genom åren gett ut en rad olika subventioner och stöd för att kunna stimulera olika
former av nybyggnationer. Dessa har varierat över tiden och olika regeringar har prioriterat
olika. Utgångspunkten för dem är att de ska vara neutrala och inte gynna någon viss
upplåtelseform. Men ibland kan ändå vissa åtgärder vara motiverade för en väl fungerande
marknad. I kapitlet tas investeringsbidrag och ränte-/ROT-avdrag upp.
2.5.1 Investeringsbidrag för hyresrätter

Investeringsbidrag/stöd är ett särskilt stöd riktat till den som bygger nya hyresrätter. Det är
regeringen som genom beslut i riksdagen styr hur stort det är och till vilka typer av bostäder
det ska riktas till. Sedan är det Länsstyrelsen i varje län som sköter handläggningen av dem.
Från 2015 fanns det ett tidsbegränsat och ett långsiktigt investeringsbidrag till byggherrar som
bygger hyresrätter och studentbostäder kan söka. Det tidsbegränsade gick bara att söka till
2017, och projekt som påbörjas efter den 1 januari 2017 kan söka det långsiktiga. Villkoren för
dessa är i stort sett desamma, det är något högre krav på vilka bostäder som ska byggas i det
tidsbestämda. Två kriterier för att detta stöd ska beviljas är att det i området råder bostadsbrist
och befolkningstillväxt. Stödet som byggherren får beräknas på hur stor kvm bostadsarea
(BOA) som ska byggas, och sedan finns det ett förutbestämt belopp av kr/kvm som bestäms av
i vilken region det byggs. Lägenheter upp till 35 kvm får det högsta stödet, som sedan minskas
för större lägenheter. Regionerna är indelade i tre kategorier, Stockholm, övriga storstäder
(Göteborg och Malmö) samt övriga Sverige, (Boverket Tidsbegränsat statligt stöd, 2016).
I den nya borgerliga budgeten som gäller för 2019 finns det beslut på att avveckla vissa av de
bostadspolitiska stöden, investeringsstödet för hyresrätter är ett av dem. Det gör att inga
ansökningar som kommer in efter årsskiftet 2018/2019 kommer att beviljas. De som sedan
tidigare fått sin ansökan beviljad påverkas däremot inte, utan har rätt till stödet enligt de villkor
som rådde när de ansökte, (Regeringen, 2018). Under april 2019 kommer nya besked att
investeringsstödet återinförs och finns med i den vårändringsbudget som då läggs av
regeringen. Den nu sittande regeringen öppnar också upp för att ansökningar efter årsskiftet
trots allt kan beviljas, (SvD Näringsliv, 2019). Historiskt har också utvecklingen sett ut på
liknande sätt att detta bidrag införts under vissa tider för att sedan avvecklas. Vilket gör att en
fastighetsägare som vill bygga nya bostäder är beroende av vilken regering som sitter och
vilken syn de har på bostadspolitiken.
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2.5.2 Ränteavdrag och ROT-avdrag, en subvention till bostadsrätter

För konsumenten och den enskilde skiljer det sig att bo i en hyresrätt eller en bostadsrätt. När
du köper en bostadsrätt har du möjlighet att få ränteavdrag med 30 procent för ränteutgifterna
och avgift till föreningen varje år. Överstiger räntekostnaden 100 000 kronor så medges avdrag
med 21 procent på det överstigande beloppet. Avdraget regleras mot den enskildes totala skatt,
där det är möjligt att kvitta både mot lön för arbete och ränteintäkter. Bostadsrättshavaren får
alltså en subvention med boendekostnaden med upp till 30 procent, något som inte ges till en
hyresgäst. Utöver detta finns ett ROT-avdrag som beviljar de som är ägare till en bostadsrätt
rätten att göra avdrag för arbetskostnaden vid en renovering med 30 procent i deklarationen,
maxbeloppet är satt till 50 000 kronor per år och individ. Dessa skattemässiga subventioner ger
en stor betydelse för den enskildes ekonomi och kan ha en viss inverkan vid valet av
boendeform. Boende i en hyresrätt har inte samma rättigheter vad gäller ROT-avdraget då
formkravet för att göra avdrag är att äga sitt boende. Hyresgästen kan inte heller indirekt
tillgodose sig avdraget då fastighetsägaren till en näringsfastighet som hyr ut hyresrätter inte
har möjlighet till avdraget. (Skatteverket, 2019)
2.6 Ekonomisk politik
Ekonomisk politik har också betydelse för hur bebyggelsen utvecklas och vad som byggs.
Sveriges inflation, Riksbankens reporänta, konjunkturcykler och befolkningens disponibla
inkomst är centrala för bostadsbolag och påverkar efterfrågan av olika upplåtelseformer.
Generellt sett är efterfrågan större på stora lägenheter och bostadsrätter under bättre tider,
medan mindre lägenheter och hyresrätter efterfrågas mer under lågkonjunktur.
2.6.1 Konjunkturcykler

Konjunkturen har under de senaste 100 åren varierat och gått i olika cykler, med några stora
kriser som de tydligaste milstolparna. Nybyggnationer är positivt korrelerade med
konjunkturen och det visar sig både i hur mycket som byggs och vad som byggs. Det har
färdigställs mer bostadsrätter under högkonjunkturer. Samtidigt som det har varit en motsatt
utveckling under lågkonjunkturer, då hyresrätterna har ökat, (Region Skåne Bostadsbyggande
under olika konjunkturcykler, 2018). Trenden under perioden 1990-2007 är dock att det totalt
sett har skett en markant ökning mot produktion av bostadsrätter framför hyresrätter. Då två
senaste kriserna 1991 och 2008 lyfts i rapporten fram som exempel då utvecklingen har varit
som tydligast. Efter krisen i början på 1990-talet var ökningen mest markant då det under
efterföljande år nästan bara skapades hyresrätter. För att sedan mellan kriserna och i
högkonjunktur vara bostadsrätterna som varit den dominerande upplåtelseformen vid
nyproduktion av bostäder. Författarna till rapporten menar också att anpassningen till att
färdigställa färre bostäder i lågkonjunktur går snabbare än vad den gör uppåt när konjunkturen
vänder. Detta går att koppla till prospektteorin utvecklad av Kahneman & Tversky (1979) som
säger att människor är mer benägna att övervärdera negativa händelser och undervärdera
positiva möjligheter. Diagrammet visar antalet färdigställda lägenheter i Sverige från 19392017, som visar att det varit stora variationer i hur mycket som har byggts under olika perioder.
För flerbostadshus syns konjunktursvängningarna som har varit och att trenden oftast är att
byggandet sjunker snabbt vid lågkonjunkturer för att sedan återhämta sig mer långsamt.
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Figur 2. Figur över antalet färdigställda bostäder per år, alla upplåtelseformer. (Källa: SCB, 2017).

2.6.2 Inflation och Riksbankens reporänta

Reporäntan är Riksbankens styrränta som i hög grad styr vilken ränta den som tar ett lån måste
betala. Denna styrränta har funnits sedan 1994. Syftet med reporäntan är att Riksbanken ska
kunna ha ett styrmedel för att hålla inflationen på en stabil nivå och på så vis upprätthålla ett
fast penningvärde, (Sveriges Riksbank Penningpolitisk rapport, 2019). Nyproduktion av
bostäder är kapitalkrävande, och bostadsutvecklare som vill uppföra nya byggnader måste
oftast låna till detta för att byggnationen ska bli möjlig. Den kalkylränta som räknas ut är central
för projektets lönsamhet och när det rör sig om stort kapital kan en liten förändring av räntan
ändå få stor betydelse. Reporäntan har också betydelse för hushållens ekonomi då den styr
bolåneräntan och därigenom kan påverka beslutet om man vill äga eller hyra sitt boende.
Reporäntan låg fram till krisen 2008 på relativt stabila nivåer mellan ca. två till fem procent
med små upp- och nedgångar. Andra halvan av 2008 sjönk den dock drastiskt från ca. fem
procent till 0,25 procent på ett halvår. Den har sedan dess legat på en historiskt låg nivå och
sedan 2015 har Sverige haft negativ ränta, som för närvarande ligger på -0,25 procent (201902-20). Vilket även gör att bolåneräntorna under denna period har legat på historiskt låga nivåer
trots att det i landet har varit högkonjunktur. Prognosen från Riksbanken är att reporäntan
långsamt ska höjas för att kunna stabilisera sig på en högre nivå. Risken finns dock att Sverige
går in i en lågkonjunktur med fallande inflation innan räntan hinner höjas, vilket gör det svårt
att höja den, (Sveriges Riksbank Penningpolitisk rapport, 2019).
2.6.3 Räntetäckningsgrad och befolkningens disponibla inkomst

För bostadsutvecklare är räntetäckningsgrad ett viktigt mått som visar vilken förmåga bolaget
har att täcka sina räntekostnader. Bolag med hög andel skulder behöver därmed ha ett högre
resultat för att klara av att hantera sina räntekostnader. Vilka räntekostnader de har beror
mycket på vilka villkor de har på sina lån, och det styrs mycket av hur landets nationella
ekonomiska politik ser ut. På grund av den stora kapitalinsatsen som behövs vid
nybyggnationer är ofta lån eller kapitalanskaffning från annat håll en förutsättning för att ett
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projekt ska bli möjligt. Samt att det är svårt och tar lång tid för bolagen att nå hög soliditet. En
varningssignal är bolag som har låg räntetäckningsgrad och hög soliditet, vilket gör det svårt
att överleva på lång sikt. Räntetäckningsgrad är ett vanligt nyckeltal att använda när jämförelser
görs mellan fastighetsbolag och vinsten bör vara några gånger högre än de finansiella
kostnaderna. (Fastighetsvärlden, 2017)
Vilken disponibel inkomst befolkningen och hur den utvecklar sig har betydelse för vilka typer
av boenden som efterfrågas. Befolkningens medianinkomst har ökat mycket de senaste åren
och statistik visar att den år 2000 var 211 591 kronor, medan motsvarande siffra år 2017 var
280 169 kronor (beräknad i 2017 års priser), (SCB Sammanräknad förvärvsinkomst, 2019).
Flera studier pekar på att denna trend med ökade inkomster också gör att hushållens
betalningsvilja för bostadsrätter ökar. Vilket medför att dessa har byggts mer än hyresrätter på
grund av högre efterfrågan. Samt att när det råder ett positivt ekonomiskt klimat med stigande
löner så utvecklar sig bostadsmarknaden också på liknande vis, och investerarna kan då snabbt
få igen sina pengar. Det har också sedan 2008 blivit mer skattemässigt fördelaktigt att äga sitt
boende. Då ersattes fastighetsskatten med en lägre fastighetsavgift, vilket har gynnat boende i
bostadsrätter och småhusägare framför boende i hyresrätter, (Emanuelsson, 2015).
2.7 Förslag på skattereformer för hyresrätter från branschorganisationer
Ett gemensamt förslag på skattereformer har tagits fram av tre tongivande organisationer i
branschen för att göra hyresrätter attraktiva igen. Dessa organisationer är SABO - Sveriges
Allmännyttiga Bostadsföretag, representant för 300 allmännyttiga bostadsbolag.
Hyresgästföreningen som har 530 000 medlemmar och förhandlar hyran på ca 1,5 miljoner
lägenheter i Sverige. Den tredje organisationen är Fastighetsägarna som har ca 15 000
fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar i landet som medlemmar. Uttalandet för det
gemensamma förslaget gjordes i Almedalen år 2017. Diskussioner har tidigare förts om moms
på hyran men EU har satt stopp för förändring av momsreglerna. Under 2018 har dock EUkommissionen presenterat ett förslag på förändrade regler som öppnar upp för Sverige att
själva bestämma momsnivåerna.

2.7.1 Moms på hyra

Med dagens regler så får en fastighetsägare betala 25 procent moms på tjänster och material
som köps in till företaget. Men med dagens EU regler så finns det ingen möjlighet att lägga på
någon moms på hyran som utgör bostadsbolagets intäkt. Därför finns det ingen möjlighet för
ett bostadsbolag att göra momsavdrag, som är fallet för de flesta andra företag i Sverige. Det
gemensamma förslaget från organisationerna är att en låg moms på hyran med sex procent
kommer öka byggtakten. (Balanserade ekonomiska villkor, 2017)
2.7.2 ROT-avdrag för hyresrätter

Dagens ROT-stöd gäller småhusägare och bostadsrättsinnehavare, det är ett stöd som skall
reducera arbetskostnaden för reparation, ombyggnad och tillbyggnad av bostadshus. Detta
missgynnar de boende i hyresrätten då de inte med dagens regler är berättigad till stödet och
skapar en obalans mellan boendeformerna. Förslaget är att även åtgärder i hyreshus skall ha
rätt till stödet. Med hyreshus menar de småhus och flerbostadshus upplåtna med hyresrätt, men
endast de hus som inte är äldre än fem år. Stödet bör även gälla de företag som inte betalar
någon inkomstskatt eller har en låg fastighetsavgift att räkna av stödet mot. Stödet bör då kunna
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betalas ut i form av en negativ skatt (utbetalning) eller sparas för att kunna utnyttjas vid ett
senare beskattningsår för företaget eller bostadsrättsföreningen. Detta förklarar
organisationerna bakom förslaget till att det är just företag med svaga resultat och låg
fastighetsavgift som är i störst behov av stöd, för att kunna möta renoveringsbehovet.
(Balanserade ekonomiska villkor, 2017)
2.8 Kostnader vid nyproduktion
Att bygga nya bostäder innebär en hög kostnad för alla byggherrar. Flerbostadshus tar ofta
relativt lång tid att uppföra och är kapitalkrävande under byggprocessen. Men har sedan en
lång livstid under vilken projektet ska bli lönsamt. I detta kapitel beskrivs vilka kostnader som
finns under den processen och kort om hur de har utvecklats över tiden. Produktionskostnad
är projektets totala kostnad, som är uppdelad i byggherrekostnad och byggkostnad.
2.8.1 Byggherrekostnad

Byggherrekostnader är de kostnader som uppkommer innan själva byggprocessen kan börja.
Här ingår som första steg att skaffa mark och allt som följer av det, t.ex. exploateringskostnader
och marksanering. Detta är den dyraste delen av förberedande arbeten och kan vid attraktiva
lägen vara upp mot 20 procent av hela projektets kostnad, generellt ligger den ofta runt 10
procent. Sedan följer en mängd olika saker som en byggherre måste göra innan bygget kan
startas. Avgifter för bygglov, vatten och el m.m. Anlita entreprenörer, göra projektering, ordna
finansiering och försäljningskostnader/uthyrning, (Sveriges Byggindustrier Bostadsbyggande,
2017).
I detta skede måste byggherren göra alla viktiga val om hur byggprocessen ska gå till efter de
förutsättningar som finns. Produktbestämning innefattar allt arbete som leder fram till färdiga
ritningar och handlingar om den blivande byggnaden. En annan viktig fråga är vilka
entreprenörer han ska anlita och genom vilken entreprenadform. Vissa entreprenadformer som
t.ex. totalentreprenad innebär att entreprenören gör mer av projekteringsarbetet. För att arbetet
ska flyta är det bra för byggherren om så mycket som möjligt av upphandlingar och liknande
är klart innan projektet börjar. Det är mycket förarbete och utredningar som måste göras vid en
nybyggnation, och ett viktigt arbete då byggherren här kan påverka mest av projektet. I det
senare skedet när de största kostnaderna uppkommer är möjligheterna att ändra och påverka
små. Byggherrekostnaden brukar uppgå till ca 20-30 procent av den totala
produktionskostnaden. Men varierar givetvis mycket beroende på hur projektet ser ut,
(Nordstrand, 2008).
2.8.2 Byggkostnad

Byggkostnader är alla de kostnader som uppstår på byggarbetsplatsen för att uppföra
byggnaden till ett komplett och inflyttningsklart hus. Här ingår alla de byggarbeten, inklusive
grundläggning och installationsarbeten som görs av de olika entreprenörerna. Fördelningen är
uppdelad i fem stora poster med generella siffror av andelen av produktionskostnaden. De olika
posterna är transporter (maskiner och omkostnader) 12 procent, material 30 procent, lön till
tjänstemän 5 procent, lön till byggarbetare 10 procent och lön underentreprenörer 5 procent,
(Boverket Svenska byggkostnader, 2014). Alla siffror beror också här mycket på
omständigheterna och de procentuella andelarna ger bara en generell bild. En ökad andel av
prefabricerade komponenter ger t.ex. en högre materialkostnad och en lägre lönekostnad på
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arbetsplatsen. För att underlätta kalkylerna brukar kostnaderna normeras till kr/kvm.
Byggkostnaden är ofta ca 60 procent av produktionskostnaden.
Produktionskostnaden på ett projekt är byggherrekostnader och byggkostnaden plus moms.
Alla kostnader som byggherren har är inte momsbelagda, vilket gör att momsens totala andel
brukar vara 15-18 procent. Det som byggherren inte behöver betala moms på är tomtkostnad,
ränta och vissa avgifter till myndigheter. Alla byggkostnader och övriga byggherrekostnader
har en lagstadgad momssats på 25 procent. Produktionskostnaden är alltså vad byggherren
totalt måste betala och sedan kunna ta ut av slutkunden för att få lönsamhet. I kostnaden ingår
också vinster i alla mellanled till de olika underentreprenörer och leverantörer som här blir en
kostnad för byggherren.

Figur 3. Modell som generellt visar hur fördelningen av kostnaderna ser ut vid nyproduktioner. (Källa:
Boverket, 2014).

3.8.3 Kostnadsutvecklingen för byggindustrin

Det är tre faktorer som i hög grad styr kostnadsutvecklingen för de flesta varor. Dessa är
produktionsteknik, faktorpriser och produktens utformning. När det gäller bostadsproduktion
har det också betydelse var i landet man bygger och hur marknaden ser ut (efterfrågan på
bostäder). Den allmänna debatten i Sverige är att byggkostnaderna är höga och att de har ökat
de senaste åren. Blir byggkostnaderna för höga kan de bli ett avgörande hinder som hämmar
nyproduktion i landet, (SOU 2015:105). Men olika projekt är svåra att jämföra på grund av sin
heterogena karaktär. Därför är statistiken mest inriktad på faktorpriser, vilket är det som är
minst svårt att mäta. Den officiella statistiken i Sverige redovisas i tre former och som index
för att se hur kostnaderna utvecklas. De är faktorprisindex (FPI), byggnadsprisindex (BPI) och
priser för nyproducerade bostäder.
Faktorprisindex är ett mått på hur priset på de olika resurserna som används utvecklas. Det
innehåller löner, materialkostnader, transportkostnader m.m. Alla dessa viktas samman till ett
vägt medelvärde av resursernas kostnadsandelar vid någon tidpunkt, basåret är 1968. Det blir
ett kostnadsindex som varken tar hänsyn till kvalitetsförändringar hos produkten eller
effektivitetens utveckling. Detta index visar att priserna har ökat stadigt under de senaste 40
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åren med en ökningstakt på 3-7 procent per år, med undantag för några år efter finanskrisen på
1990-talet då priserna inte ökade. Av delkomponenterna i indexet är det material och
transporter som har ökat mest under perioden (1976-2018) och att dessa har en väsentligt större
ökning än t.ex. arbetslöner.

Figur 4. Modell över faktorprisindex för olika delar i produktionskostnaden. (Källa: SCB, 2019).

Byggnadsprisindex är ett mer avancerat mått som mäter hur förändringarna i det priset
byggherrar får betala för likvärdiga nybyggda bostäder. Måttet tar till skillnad mot
faktorprisindex inte bara hänsyn till kostnader, utan även konjunkturen, tillgång/efterfrågan
och kundernas betalningsvilja. På så vis syns marknadssituationen vägs också
marknadssituationen in som en faktor. Uträkningen är mer avancerad och bygger på
utrustningsstandard, ytor och region, (SCB Beskrivning av FPI och BPI för byggnader, 2016).
Även byggnadsprisindex över samma period visar att kostnaderna stadigt har stigit, och att
kostnaderna har stigit mer för flerbostadshus än småhus, (Boverket Svenska byggkostnader,
2014). Men i ett internationellt perspektiv sticker inte de svenska byggkostnaderna ut, utan
följer någorlunda den allmänna prisnivån i landet. Sverige ligger högt i de flesta mätningarna.
Men jämför man med länder med liknande förutsättningar (T.ex. Norden) är det inte så stora
skillnader. I rapporten lyfter Boverket fram att den största anledningen till att byggkostnaderna
ökat är de stigande priserna på material. Men dessa har alltid varit en stor kostnad för
byggherrar. Den största ökningen sedan 1994 är markkostnaden, som relativt sett ökat mer än
byggkostnaden. En hög efterfrågan och begränsat utbud har lett till att entreprenörerna byggt
där förtjänsten varit störst i storstadsområdena, där också markpriserna är högre.
SCB publicerar varje år statistik på den genomsnittliga produktionskostnaden för att uppföra
flerbostadshus. I riket som helhet var den 2017 45 398 kr/kvm. Men det finns stora skillnader
mellan delarna i landet, i stor-Stockholm där produktionskostnaden var som högst var
genomsnittet samma år 62 164 kr/kvm och i södra Sverige 32 291 kr/kvm. Statistiken visar
också på stor skillnad i produktionskostnad mellan upplåtelseformerna. Kostnaden per
kvadratmeter år 2017 var 62 procent högre för bostadsrätter än hyresrätter, 53 527 kr/kvm
respektive 33 161 kr/kvm. Högre markkostnader och dyrare materialval förklarar en del av den
skillnaden. Eftersom nyproducerade byggnader är unika och varierar mycket i utförande och
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antal mellan åren är det svårt att göra jämföra utvecklingen mellan åren. Utvecklingen att
bostadsrätter är dyrare att producera än hyresrätter har dock funnits i många år, (SCB Priserna
för nyproducerade bostadshus ökar men i lägre takt, 2018).

3. Teoretisk referensram
Den teoretiska referensramen inleds med tidigare studier om beslutsteorier under rubriken
”teorier om beslutsfattande”. Därefter följer det material som ingår i beslutsunderlaget för
företagens investeringar, vilket kommer under rubriken beslutsunderlag. Kapitel 2 är ett eget
kapitel med en beskrivning av de påverkande faktorer som direkt eller indirekt kan påverka
bostadsutvecklingsbolagens beslut vid nybyggnationer. I slutet av kapitlet operationaliserar vi
vår referensram och påverkandefaktorerna in i empirin med modeller i syfte att göra det
enklare för läsaren.
3.1 Teorier om beslutsfattande
Nybyggnation är ett stort investeringsbeslut för alla fastighetsägare och bör föregås av en
välgrundad investeringsanalys. En investering är initialt en uppoffring av tillgångar och
kapital, som i ett senare skede förväntas generera positiva följder för företaget. I kapitlet tas
de olika företagsekonomiska beslutsteorier som är relevanta för investeringar upp och med
ytterligare fokus på beslutsfattande under säkerhet, osäkerhet och risk. I slutet av kapitlet
beskrivs författarnas Kauskale & Geipele, (2017) teori om vad de tycker bör styra
beslutsprocessen vid fastighetsinvesteringar.
3.1.1 Allmän beslutsteori

Det finns mycket forskning och experiment kring hur vi människor fattar våra beslut. En
förutsättning för att kunna fatta ett beslut är att det måste finnas minst två stycken valbara
alternativ att välja mellan. Beslutsteorier ger en bättre förståelse för hur företag fattar sina
beslut och vad de grundas på. Gemensamt för alla olika typer av beslutsfattande är att de är
vinstmaximerande och att investeraren kommer att välja det alternativet som ger störst positiv
nytta, (Edwards. 1954). När ett företag skall fatta ett investeringsbeslut eller kanske ett
strategiskt beslut så måste de ta hänsyn till de faktiska faktorer som har inverkan på beslutet.
Men de måste även beakta omvärldsfaktorer och andra osäkerhetsfaktorer som de inte själva
påverkar. Beslutsteori kan övergripande delas in i tre olika grupper av beslutsmodeller. Den
normativa modellen som visar hur beslut bör tas, den deskriptiva modellen som visar hur beslut
faktiskt tas och den preskriptiva modellen som är rådgivande och visar hur beslut kan tas i
framtiden med hjälp av de andra två modellerna, (Atherton. et.al 2008). Den normativa
modellen har en teoretisk utgångspunkt, den deskriptiva är mer empiriskt utvecklad och den
preskriptiva har en pragmatisk karaktär.
3.1.2 Normativ beslutsteori

Normativ beslutsteori handlar om hur beslut bör fattas för att maximera nyttan med
investeringen. Enligt den normativa modellen är beslutsfattaren rationell och genomför den
investeringen som medför störst positiv nytta. Teorin bygger på att beslutsfattaren har
tillräckligt med information och att det mest rationella beslutet bygger på den input denne har.
Modellen tar inte hänsyn till de personliga egenskaper och erfarenheter som investeraren har
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och att dessa kan förändras. Som t.ex. förväntningar, riskaversion och osäkerhet i
beräkningarna. Det som styr investeraren är matematiska beräkningar, statistik och “rationellt
beteende”, som leder till att A alltid är en bättre investering än B, (Atherton. et.al 2008). Men
alla beslut som tas är inte rationella och vår tolkning av normativ beslutsteori är att det mer är
en teoretisk riktlinje som är svår att uppnå i praktiken.
3.1.3 Deskriptiv beslutsteori

Deskriptiv beslutsteori handlar om hur besluten faktiskt tas, och försöker inte hjälpa investerare
att alltid ta ett rationellt beslut som den normativa modellen föreskriver. Teorin beskriver hur
investerare i praktiken tänker och agerar vid beslut. Hur de lär sig genom tidigare erfarenheter,
skaffar sig kunskaper/lärdomar och ändrar sina uppfattningar. En investering är ofta mer
komplex än att det endast går att förutsäga konsekvenserna genom matematiska beräkningar
och att det alltid finns ett alternativ som är rationellt, och därmed bättre än de övriga.
Matematiska beräkningar och statistik är vägledande, men beslutet fattas beroende på
investerarens erfarenheter och individuella uppfattningar, (Bell. et.al 1988).
3.1.4 Preskriptiv beslutsteori

Denna beslutsteori är en blandning av de andra två teorierna och har en framåtriktad syn att
hjälpa investerare att fatta de bästa besluten. Genom att använda den deskriptiva modellens syn
på hur människors kognitiva förmåga att ta beslut ihop med den normativa modellens “ideala”
beslut, leder det till de bästa besluten. Till skillnad från den normativa modellen har inte
investerare alltid en klar bild och väldefinierad information om de olika alternativen, utan måste
utveckla den informationen på egen hand. Den preskriptiva modellen beskriver beslutsfattande
som en ständigt pågående process där investerare bygger upp kunskaper och hela tiden ökar
förståelsen för sin situation. Modellen beskrivs som cyklisk där investerarnas övertygelser och
preferenser analyseras och modelleras, och när nya insikter kommer fram revideras den. Detta
utvecklar dem till att ständigt ta mer informerade, rationella och konsekventa beslut, (Atherton.
et.al 2008). Vidare menar Bell. et.al (1988) att konceptuella scheman är användbara, men att i
verkligheten har investerare olika känslor, kompetenser och behov. Därför är det preskriptiva
synsättet inriktat på att råden måste vara anpassade för de individer dem riktar sig till. Exempel
på preskriptiv teori är att vissa investerare kan få rådet att fortsätta som de normalt brukar göra,
att en ny strategi skulle försämra deras kreativa tänkande. Medan andra investerare kan få rådet
att bryta ner sitt problem och ta in extern hjälp för att få en bättre helhetssyn och veta hur andra
gör.
3.1.5 Beslutsfattande under säkerhet eller osäkerhet och risk

Inom beslutsteori så ingår beslutsfattande som en del och denna kan delas in i olika former,
beroende på hur mycket information om yttre faktorer som beslutsfattaren har kännedom om.
De mest kända formerna är beslut under säkerhet, under osäkerhet eller under risk. När ett
beslut tas under säkerhet är resultatet alltid känt av beslutsfattaren. Ett beslut som tas i osäkerhet
innebär att det inte går att bedöma utfallet av investeringen, men det är möjligt att räkna ut
sannolikheten för konsekvenserna av beslutet. Medan beslut under risk går ut på att försöka
uppge sannolikheten för konsekvenserna av ett beslut där informationen är osäker.
Enligt Edwards (1954) delas beslutsfattande ofta in i att göras under antingen säkerhet eller
risk. För att kunna göra riskfria investeringar krävs att investeraren har tre egenskaper. Han
måste vara fullständigt informerad, vara oändligt känslig och vara rationell. Genom dessa
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egenskaper kan alternativen rangordnas och det bästa väljs. Värdet av investeringen kan redan
på förhand uppskattas och nyttan maximeras genom att välja rätt.
När ett beslut tas under osäkerhet och risk är målet att välja det alternativ som ger den största
förväntade nyttan, (Edwards, 1954). Den förväntade nyttoteorin utvecklades redan på 1700talet och handlar till stor del om att beräkna sannolikheter. Nyttan är ett subjektivt mått och
beskrivs oftast genom monetära mått. Teorin handlar om säkerhet, sannolikheter och
möjligheter. Kahneman & Tversky (1979) beskriver att i de flesta beslut så finns dessa
komponenter. Det finns ofta ett säkert utfall som ger lägre vinst, och en möjlighet till större
vinst med en viss sannolikhet. Det är sannolikheten till de olika utfallen som styr beslutet. De
menar att teorin både är normativ och deskriptiv då både beräkningar och personliga
egenskaper ligger till grund för vad som väljs. Det bästa alternativet är det som medför störst
förväntad nytta sett till dess sannolikhet att inträffa. Att göra en sådan analys och beräkna
sannolikheter för varje utfall är dock tids- och resurskrävande, vilket gör att det i praktiken inte
alltid är möjligt att göra en så grundlig analys. Sannolikhetsberäkningar är också till viss del
subjektiva när det handlar om att bedöma framtida nyttor, och måste ofta förenklas. Även
fullständig information är ovanligt och de flesta beslut tas under viss tidspress, vilket kan
påverka investeringen, (Kahneman & Tversky, 1979).
Investeringar i bostadsfastigheter beskrivs som att de har låg risk i jämförelse med andra
investeringsalternativ. Bland annat beror detta på att fastigheter har en lång livslängd och
väntas öka i värde i takt med inflationen trots vissa fluktuationer på marknaden,
(Fastighetsnomenklatur, 2018). Det gör att en initialt olönsam fastighetsinvestering ändå kan
bli bättre och lönsam i ett senare skede. Samtidigt som den långa livslängden också innebär en
osäkerhet om hur många faktorer utvecklar sig inom den långa investerings perioden. Det
kommer finnas stunder när påverkande-faktorer ses som osäkra och bostadsmarknaden
befinner sig i en fastighetskris där en investering i fastigheter ses som en riskfylld investering
med hög osäkerhet, (Fastighetsnomenklatur, 2018). Följande teori ger därmed en förklaring på
hur investerare psykologiskt hanterar sina beslut.
Kahneman & Tversky (1979) beskriver viss kritik till den förväntade nyttoteorin och
utvecklade under 1970-talet prospektteorin. Prospektteorin har en mer psykologisk ansats och
menar att människor många gånger är irrationella när det handlar om att bedöma risker. Många
undersökningar om olika valsituationer gjordes för studien. Vilka visar att vi människor
tenderar att i hög grad att övervärdera risker med låg sannolikhet att de ska inträffa, medan vi
undervärderar höga sannolikheter som är riskfria. Det säkra alternativet väljs alltså ofta före
det osäkra trots att möjligheten att det med större vinst ska inträffa är relativt hög. Författarna
beskriver att känslan av att förlora en summa är starkare än känslan av att vinna motsvarande
summa. Enda gången människor blir mer riskvilliga är när säkra alternativ saknas och det finns
flera alternativ med relativt låga sannolikheter. Då väljer majoriteten det med högst möjlighet
och lägst sannolikhet, (Kahneman & Tversky, 1979).
Beslutsprocessen vid nyproduktion av fastigheter görs ofta under olika hög grad av osäkerhet
och risk. Då dessa ska fungera under lång tid och konsekvenserna av de framtida händelserna
inte alltid går att förutsäga. Kauskale & Geipele. (2017) menar att det är viktigt att
fastighetsinvesteringar görs med målsättningen att de ska bli långsiktigt ekonomiskt hållbara.
För att kunna göra det är det nödvändigt att undersöka och ha prognoser om hur
makroekonomiska faktorer ser ut, och förväntas utveckla sig i framtiden. Sammankopplingen
mellan fastighetsmarknaden, och fluktuationer i ekonomiska cykler, cykler i
fastighetsmarknaden och prisutveckling på de produkter som används är central och av stor
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betydelse när investeringsbeslut ska fattas. Författarna menar att PESTEL-faktorer (political,
economics, social, technological, ecological och legal) alla är viktiga undersökningsområden
för att kunna göra hållbara investeringar. De har tagit fram en modell för beslutsfattande inom
fastighetsmarknaden där individens egenskaper och företagets analyser endast är en mindre del
av det som bör styra beslutsprocessen.

Figur 5. Modell över hur PESTEL-faktorerna bör påverka investeringsbeslutet. (Källa: Kauskale & Geipele, 2017).

De menar på att inverkan för ett beslut bör likställas med figuren ovan. Där de globala
analyserna ses som den viktigaste delen i en beslutsprocess följt av de nationella och därefter
den aktuella industrins utveckling i sig. Längst ner i modellen finner vi företagets egna och
individens preferenser för ett beslut. Modellen beskriver också hierarkin i hur de olika nivåerna
styr varandra. Den globala utvecklingen styr i hög grad den nationella, landets utveckling styr
branschen o.s.v. Alla delarna blir således viktiga för investeraren att förhålla sig till, (Kauskale
& Geipele, 2017).
3.2 Beslutsunderlag - Fastighetsekonomiska teorier
Under detta kapitel ligger det material som avses ligga till grund för investeringsbesluten. Där
en översiktlig beskrivning av investeringskalkyler görs och andra underlag som
känslighetsanalys och real options förklaras. Vid en nybyggnation har en ekonomisk analys av
vad investeringen kommer generera för vinst en stor betydelse, både för bostadsutvecklarnas
kunder och dem själva. Gemensamt för de flesta investeringar i fastigheter är att de måste ha
ett långsiktigt perspektiv då grundinvesteringen är betydande och nyttjandeperioden lång. När
det gäller försäljning av bostadsrätter så avslutas investeringen när bostadsrätterna säljs och
kan oftast innebära ett kortare investeringsperspektiv.
3.2.1 Investeringskalkyler

Investeringskalkylering arbetas fram med syftet att bedöma en investerings lönsamhet och att
också kunna jämföra olika investeringar mot varandra. Vid beslut om en investering i
nyproduktion för en bostadsutvecklare så står valet ofta mellan att producera hyresrätter eller
bostadsrätter. Ekonomiska analyser har också en nära koppling till fastighetsvärdering då det
framtida värdet är centralt för hur risken och den förväntade lönsamheten ser ut. Ekonomisk
och teknisk information om fastigheten krävs för att avgöra om investeringen lever upp till
företagets mål. Det finns olika metoder och tillämpningar när det gäller investeringskalkylering
och några av de vanligaste varianterna för att prognostisera ett försäljningspris eller bedömt
marknadsvärde är ortsprismetoden, avkastningsmetoden och produktionskostnadsmetoden. I
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en praktisk värdering så kan och bör flera metoder användas tillsammans för att få till en så bra
värdering som möjligt. (Fastighetsnomenklatur, 2018)
Ortsprismetoden baseras i grunden på en marknadsanalys på orten där tidigare relaterade
jämförbara objekt sålts på en öppen och fri marknad. De sålda objekten kan sedan normeras
till olika varianter av ortsprismetoden som t.ex. areametoden - där pris relateras till arean, eller
nettokapitaliseringsmetoden - där priset istället relaterar till fastighetens driftnetto. Resultatet
för dessa överlåtelser som skett på den aktuella marknaden ska sedan utgöra en prognos för ett
sannolikt marknadsvärde vid en tänkt försäljning. (Fastighetsnomenklatur, 2018)
Vid avkastningsmetoden eller diskonteringsmetoden är ett relevant syfte med metoden att
kunna bedöma ett individuellt avkastningsvärde på en fastighet. En allmän beskrivning av
dessa metoder är att kalkylerna nuvärdes beräknar överskottet över en bestämd tidsperiod.
Närmare bestämt den bedömda framtida nettoavkastningen och eventuellt restvärde med en
bestämd kalkylränta nuvärdesberäknas. Kalkylerna i denna metod kan göras som
kassaflödesmetod eller direktavkastningsmetod. (Fastighetsnomenklatur, 2018)
Produktionskostnadsmetodens grundidé är att värdet skall utgå ifrån nedlagda kostnader plus
priset som betalades för marken. Syftet skiljer sig mycket ifrån vad andra värdeteorier säger
om att värdet skall definieras utifrån framtida nyttor eller historiskt betalda priser för liknande
objekt. Produktionskostnaden kan hamna både över och under bedömt marknadsvärde.
Produktionskostnaden är även intressant generellt då den indirekt påverkar prisbildningen på
marknaden samt att kostnaderna kan utgöra en normerings grund (pris per investerad krona)
vid bedömningar av ett marknadsvärde. Vid projekt som är svåra att värdera med andra metoder
eller det inte finns underlag för tidigare överlåtelser så anses produktionskostnadsmetoden som
nyttig. (Fastighetsnomenklatur, 2018)
3.2.2 Känslighetsanalyser

Osäkerhet innebär att beslutsfattaren inte vet vad som kommer att inträffa i framtiden, och
investeringen kan bli både mer eller mindre gynnsam än vad som förutspåddes. En
känslighetsanalys kan visa hur stor avvikelse från det förväntade utfallet ett projekt kan klara
av och ändå vara lönsamt. Den kan också visa vilka kritiska punkter som finns och vilka
faktorer som är av störst betydelse för att projektet ska bli lyckosamt. Görs inte en
känslighetsanalys är risken stor att alltför optimistiska projekt accepteras. En känslighetsanalys
handlar om kassaflöde som beräknas utifrån nyckelfaktorer för projektet, för att beräkna hur
stora konsekvenserna blir om de uppskattade variablerna inte blir som de räknade med. Ofta
görs analyser med både optimistiska och pessimistiska utfall för att kunna jämföra skillnaderna.
En svårighet med att göra bra känslighetsanalyser är att de underliggande faktorerna ofta är
sammankopplade och beroende av varandra, (Brealey. et.al 2011).
Känslighetsanalyser kan vara särskilt lämpliga att göra för fastighetsbolag då det är stor
heterogenitet på den marknaden och många bolag har en låg likviditet, (Laakso, 2017). Han
menar att känslighetsanalyser kan ge ett mer rättvist värde av företagets tillgångar, och att det
kan göra investerare mer villiga att investera i dem. Rimliga framtida värden är mer intressanta
för investerare än historiska kostnader och intäkter. Känslighetsanalyser är ytterligare
information relaterad till värderingen av en investering. Som reducerar investeringens
subjektiva del, men på ett ärligare sätt beskriver dess framtida potential. Slutsatsen som
författaren drar är att en känslighetsanalys är ett bra sätt att reducera osäkerheten i ett projekt,
och att investerare genom relevant information blir mer villiga att investera, (Laakso, 2017).
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3.2.3 Scenarioanalyser

Scenarioanalyser är en form av känslighetsanalys som innebär att olika scenarion med konkreta
frågeställningar skapas. Det är ett sätt att beskriva hur en bransch utvecklar sig och ger en bra
bild av vilka händelser som leder fram till ett sannolikt framtidsscenario för företaget. En
välgrundad scenarioanalys ger en bra prognos för framtiden, och blir således ett bra
beslutsunderlag för dem som fattar beslut. Analysen inriktar sig främst på olika
omvärldsfaktorer företaget inte själva kan påverka, och förutsätter att händelserna har ett
samband på så vis att konsekvenserna av dem är möjliga att uppskatta, (Brealey. et.al. 2011).
Det finns olika kategorier av scenarioanalyser beroende på vilket syfte och tidsperspektiv
analysen har. Prediktiva scenarier svarar på frågan vad som kommer att hända. Explorativa
scenarier tar upp vad som kan hända. Medan normativa scenarier svarar på frågan hur ett mål
kan uppnås. Det är sedan upp till varje företag att göra dem på ett ändamålsenligt sätt.
Andra varianter av analyser vid beslut är break-even-analys, real options och beslutsträd. Där
en break-even-analys ska visa vid vilket resultat projektet börjar ge förlust. Känslighetsanalyser
och scenarioanalyser kräver att alternativa scenarion byggs upp med olika händelser som
inträffar. Här är det mer fokus på när kostnaderna överstiger nyttan med projektet. Både
kostnader och intäkter påverkar resultatet. Vilket kan leda till att trots att intäkterna blev som
planerat gjorde kostnaderna att projektet inte blev lönsamt, på grund av att de blev högre än
prognoserna, eller tvärtom. Att veta var nollpunkten (break-even) ligger hjälper till att kunna
beräkna lönsamheten, och t.ex. vilka vakansnivåer och kostnader som kan tillåtas, (Brealey.
et.al 2011).
3.2.4 Real options

Real options och beslutsträd är mer avancerade analyser som också innebär möjligheter att
modifiera projektet. Osäkerheten ger en flexibilitet som gör att möjligheterna ökar att styra in
projektet på en lönsam väg. Real options är verkliga möjligheter och ses ofta som en möjlighet
att expandera de projekt som går bra och att lägga ner de som inte är lönsamma. Syftet med
analysen är att den ska kunna användas som ett komplement till övriga ekonomiska analyser
och bör användas i samband med t.ex. NPV- och kassaflödesanalyser. Beslutsträd beskriver
detta i flera steg och vilka de ekonomiska utfallen blir vid olika scenarion, (Brealey. et.al.
2011). Alla beslut där det finns någon form av valmöjlighet är att betrakta som optioner, och
inom fastighetsbranschen finns det många optioner. Vid nybyggnationer har byggrätter en
tydlig koppling till en köpoption på t.ex. en aktie, (Fastighetsnomenklatur, 2006). Innehavaren
av fastigheten har rättighet men inte skyldighet att uppföra en byggnad på tomten. Där den
underliggande tillgången är värdet på fastigheten i bebyggt skick och lösenpriset är kostnaden
för att uppföra byggnaden. Planbestämmelser och andra villkor från kommunen kan göra att
det finns en viss tidsram inom vilken fastigheten måste bebyggas och vad som skall byggas.
Men det är ändå i slutändan ägaren som bestämmer vad som är mest optimalt att bygga och vid
vilken tidpunkt det ska ske, inom det regelverk och de tidsramarna som finns,
(Fastighetsnomenklatur, 2006).
Cirjevskis & Tatevosjans (2015) undersökte hur real options påverkar investeringsbeslutet och
vilka optioner som maximerar värdet av fastighetsinvesteringar. De menar att osäkerheten om
hur efterfrågan ser ut i framtiden och volatiliteten i priserna har ökat dramatiskt de senaste åren,
vilket den ekonomiska krisen 2008-2009 är ett exempel på. Det fanns då påbörjade hus som
inte kunde färdigställas på grund av krisen. Vilket kom som en överraskning för många och
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påverkade deras kassaflöde och hela företagen negativt. För att kunna motverka detta är ett sätt
att förbättra den strategiska beslutsprocessen genom att ha olika alternativ för projektet.
Alternativen kan i en liknande situation vara deferral option, abandon option och expand
option. Där deferral option är att vänta med projektet och fortsätta senare när osäkerheten har
minskat. Abandon option innebär att överge projektet och sälja det till någon annan innan det
färdigställs. Medan expand option innebär att bygga ut projektet och fortsätta just nu.
Beslutsfattare får sedan utvärdera varje alternativ efter vilket värde det skapar. I det fallet går
det att vända ett negativt kassaflöde till positivt genom en försäljning som kanske är den för
situationen bästa lösningen. Dessa uträkningar kan göras i flera steg och blir då ett beslutsträd,
där värdet av varje beslut ses som en option med ett värde, (Cirjevskis & Tatevosjans, 2015).
3.3 Sammanfattande modeller till teoretisk referensram och påverkansfaktorer
För att sammanfatta kapitel 2 och 3 har två översiktliga modeller skapats som i grova drag
beskriver dessa kapitel. Figur 6 är skapat som ett enkelt cirkeldiagram där varje del av cirkeln
visar på en viktig påverkansfaktor som företagen måste förhålla sig till, och som kan påverka
beslutet om vilken upplåtelseform som ska produceras. I modellen är alla delarna av cirkeln
lika stora, men vi tror att de i praktiken påverkar olika mycket, samt att de är svåra att helt
jämföra och sortera då de ligger på olika nivåer. Modellen är skapad efter i huvudsak kapitel
2, men inspiration till den kommer också från den modell Kauskale & Geipele (2017) skapade.
Där modellens huvudsakliga syfte är att försöka ta ut de påverkansfaktorer som finns utanför
individens och företagets egna preferenser för bostadsutvecklingsbolag på den svenska
marknaden.

Figur 6. Egenutvecklad modell över de omvärldsfaktorer som påverkar valet om upplåtelseform för
bostadsutvecklingsbolag. Modellen är utvecklad efter de påverkansfaktorer som tagits upp i kapitel
2. Dessa kan delas in som globala, nationella eller industriella faktorer som inverkar på företagens
beslutsunderlag.

Figur 7 är en modell som ska binda ihop dessa båda kapitel och som mycket förenklat visar hur
påverkansfaktorer hänger ihop med de teoretiska delarna av beslutsfattande som beskrivs i
kapitel 3. Enligt modellen startar beslutsfattande i att undersöka eller ha kännedom om hur
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omvärlden ser ut och hur den förväntas utveckla sig. Enligt artikeln av Kauskale & Geipele
(2017) går dessa faktorer att dela in i kategorierna industriella, nationella eller globala faktorer
som alla kan påverka ett företag. Enligt vår mening finns faktorer ur alla tre kategorier i figur
6, vilket knyter ihop den med figur 5. Figur 7 fortsätter sedan i nästa steg till att
omvärldsfaktorerna ligger till stor grund för det underlaget som arbetas fram inför beslutet.
Vilket också är något som beskrivits i kapitel 3 under det avsnittet som handlar om
beslutsunderlaget. Det sista steget i figur 7 är det slutliga beslutsfattandet där underlaget och
indirekt påverkansfaktorerna är det som beslutet baseras på. Det är i detta skede som
beslutsfattaren tar ett rationellt eller irrationellt beslut och väljer vilken investering som ska
göras när det finns flera alternativ. I denna studie handlar det valet om att producera hyresrätter
eller bostadsrätter.

Figur 7. Egenutvecklad modell över hur beslut fattas efter teoretisk referensram och
påverkansfaktorer. Inspiration till modellen är hämtad från figur 1 ( Kauskale & Geipele, 2017).
Modellen skall beskriva beslutsfattandet, där påverkandefaktorerna i figur 6 först beaktas och som i
sin tur inverkar på beslutsunderlaget i olika grad. Därefter står beslutsfattaren för rationella eller
irrationella beslut som leder till beslutet om nya hyresrätter eller bostadsrätter.
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4. Metod
I metodkapitlet redovisas vilka val som har gjorts för studien och hur vi valt att undersöka vårt
fenomen. Vilket angreppssätt som är lämpligt beror på vilket fenomen som ska studeras, vilket
vi redogör för i valet av ansats och metod. Vidare kommer kapitlet att innehålla vilka
respondenter som har valts och varför dessa passar för studien. Kapitlet innehåller också hur
tillvägagångssättet har sett ut för att samla in teori och empiri till studien. Samt vilka för- och
nackdelar som finns för denna typ av studie.

4.1 Val av ansats och metod
Vilket val av ansats som är lämpligt för en studie avgörs av vad för fenomen som ska studeras
och vilken information det finns om fenomenet sedan tidigare. En induktiv ansats är en fördel
att välja när det finns begränsat med litteratur och forskning inom ett område. En deduktiv
ansats är mer lämplig när det finns tidigare forskning inom ämnet som är relevant, som kan
bygga upp referensramen. Medan abduktion ligger mitt emellan induktion och deduktion, och
är en slags växelverkan mellan de båda ansatserna. Där forskaren utgår från empirisk fakta utan
att avvisa teoretiska förföreställningar, (Söderbom & Ulvenblad, 2016). Vår
problemformulering är ett allmänt känt fenomen som har studerats mycket tidigare i framförallt
de svenska storstäderna. Men det finns begränsat med information om hur utbrett fenomenet
är i medelstora svenska städer. Detta gör att det är relativt lätt att hitta tidigare studier och fakta
om fenomenet. Men dessa har ett annat fokus och är mer storstadsinriktade. Det är dock något
som gör att det finns mycket teorier inom ämnet, och många bra inspirationskällor. Även
induktion och exploration innebär ofta att forskaren till en början har en preliminär
föreställning om vad som är viktigt, (David & Sutton, 2016). Som leder till att denna studie har
som utgångspunkt att gå från teori till empiri med en abduktiv ansats. Studien utgår från tidigare
teorier och ställer frågor baserade på dem för att få fram det empiriska materialet som ska
analyseras, (Söderbom & Ulvenblad, 2016). Målet med studien och därmed vårt val av ansats
är att få en ökad förståelse hur beslutsfattandet går till och vad som påverkar beslutet.
För få mer information om hur respondenterna ser på fenomenet har vi valt att göra en kvalitativ
studie. Där vi intervjuar några utvalda företag som har en verklig beslutssituation. Vid en
kvalitativ studie efterfrågas svar av hög kvalitet framför många ytliga svar, och på grund av att
det är ett tidskrävande arbete att analysera svaren måste antal respondenter begränsas.
Fallstudier är djupgående studier av specifika enheter, där studien förväntas fånga
komplexiteten i ett fall, (David & Sutton, 2016). Vår undersökningsmetod ligger nära att vara
en fallstudie då undersökningsområdet är stort och komplext. Vilket gör att risken att få för
ytliga svar är stor vid andra metoder. Potentiella respondenter att välja för intervjuerna var på
grund av områdets bredd många innan avgränsningarna gjordes. Men för att kunna få
information som gick att analysera definierade vi vårt fall att endast handla om just den
beslutssituation som uppstår i valet mellan bostadsrätt och hyresrätt vid nyproduktion. Vilka
inte i sig är en isolerad grupp då våra respondenter ofta har flera verksamhetsgrenar, men i
denna studie utgör företagens bostadsutvecklingsverksamheter en begränsad enhet.
Denna studie skulle vidare vara svår att göra med ett kvantitativt angreppssätt då
investeringsbeslut är komplicerade och kräver mycket information från dem som fattar dem.
Vilket gör att många och enkla frågor vid en kvantitativ studie inte skulle gå tillräckligt på
djupet och det skulle göra materialet svårt att analysera och dra slutsatser av. Det viktigaste
kriteriet för de utvalda företagen är att de inte är bundna till något av alternativen bostadsrätt
eller hyresrätt när de ska bygga nytt, utan har ett helt fritt val att göra. På så vis blir
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respondenternas väg fram till besluten, de metoder som de använder samt vilka faktorer de
anser som viktiga det som är centralt för oss att analysera.
4.2 Tillvägagångssätt
4.2.1 Insamling av sekundärdata

För att få ett underlag till studien och intervjuerna inleddes uppsatsarbetet med att samla in
information om ämnet och studera tidigare liknande studier. Detta sammanställdes sedan och
en teoretisk referensram utarbetades. Området som ska undersökas är stort och det är många
olika teoretiska faktorer påverkar företagens verklighet i deras beslutssituation. Under teoriinsamlandet fann vi många vetenskapliga artiklar om fastighetsinvesteringar och
omvärldsfaktorer. En utav dessa är Kauskale & Geipele. (2017) som tar upp att
omvärldsfaktorer bör ha stor betydelse vid nybyggnationer av fastigheter. Samt att de i artikeln
utvecklat en modell som visar vikten av att beakta PESTEL-faktorerna vid investeringar för att
dessa ska bli långsiktigt hållbara och lönsamma. Denna modell var central även under
utformningen av intervjuguiden och insamlingen av empirin. Vilket ledde till att vi utarbetade
en översiktlig modell (figur 6) för att kunna sortera de relevanta faktorerna kring
beslutsfattande i verkligheten på ett enklare sätt. Modellen gjordes som ett enkelt cirkeldiagram
där de olika delarna från den teoretiska referensramen placerades in som lika stora faktorer.
Sedan användes den under intervjuerna som grund och respondenterna fick ge sin syn på om
och i så fall hur stor betydelse de tyckte de olika faktorerna hade. För alla respondenter
reviderades sedan den ursprungliga cirkeln med alla faktorer som lika stora bitar, och tendensen
blev tydligare om vad de ansåg som de avgörande faktorerna.
4.2.2 Urval av respondenter

Eftersom undersökningen riktar sig mot få enheter är personliga intervjuer det bästa sättet att
få bra svar. Vi har valt ut vissa kriterier i urvalet för vilka respondenter som blir relevanta för
denna studie. Där kriterierna är att det skall vara privata företag och att
bostadsutvecklingsbolagets investeringar är riktade både mot hyresrätter och bostadsrätter,
samt att de har verksamhet utanför storstäderna. Merparten av respondenterna finns i
regionerna runt Halmstad. Vilket lett till att området runt Halmstad och Halland i stort blivit
utgångspunkt för studien. Men då respondenterna under intervjuerna tagit upp många exempel
från andra liknande städer har också dessa använts som analysmaterial. Respondenterna skall
också vara delaktiga i arbetet med nyinvesteringar och ha mandat att fatta investeringsbeslut
om vilken boendeform som skall produceras. Dessa kriterier är uppsatta för att kunna inhämta
relevant primärdata för studiens syfte. För att få fram ändamålsenlig information är det viktigt
att noga välja respondenter som är lämpliga för studien och att lämna en viss öppenhet i
forskningsfrågan för att kunna behandla svaren, (David & Sutton, 2016). Därför har vi valt att
fokusera på några privata företag som verkar i mellanstora städer. Samt att det har varit viktigt
att de har möjlighet i sitt beslut att producera både hyresrätter och bostadsrätter. De kommunala
bostadsbolagen produceras endast hyresrätter och det blir då inte relevant att intervjua de
företagen i denna studie.
Kvalitativt intervjuande innebär att intervjuerna sker genom att forskare och respondenter
träffas och att frågorna är utformade på sådant sätt att djupare svar kan erhållas. För att kunna
genomföra dem använder sig forskaren ofta av strukturerade eller ostrukturerade intervjuer,
samt standardiserade eller icke standardiserade intervjuer. Där strukturen handlar om hur strikt
intervjun följer en viss ordning och standardiseringen om hur öppna eller slutna frågorna är.
Även varianter som är halvstrukturerade och halvstandardiserade finns, (David & Sutton,
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2016). För studien valdes fem privata företag i olika storlek, och alla respondenter har haft
roller som antingen VD eller chefer för olika affärs-/marknadsområden. Med de valda
respondenterna har hållits intervjuer på 45-90 minuter med utgångspunkt från en intervjuguide
på ca. 30 frågor. Den intervjumetod vi har valt att använda under intervjuerna ligger mellan de
båda ytterligheter när det gäller struktur och standardisering. Vi har följt en tydlig struktur med
en förutbestämd ordningsföljd på frågorna. Men har anpassat dispositionen efter hur svaren sett
ut och vad respondenten lyft fram som viktigt för deras företag. Vi har också lämnat visst
utrymme för följdfrågor, och flikat in dessa där de behövts. Intervjuguiden utformades med
öppna frågor för att få ett större djup genom öppna svar. Men där vi har försökt att begränsa
denna öppenhet genom att behandla ett ämne och en faktor i taget för att göra analysen och
jämförelserna lättare att hantera.
4.3 Validitet och reliabilitet
Begreppen validitet och reliabilitet handlar om studiens giltighet och trovärdighet. Dessa
begrepp har sitt ursprung i kvantitativa studier där validiteten handlar om att forskaren
verkligen mäter det som han har för avsikt att mäta. Medan reliabiliteten handlar om studiens
trovärdighet som innebär att mätningen ska gå att upprepa oberoende av mätinstrument och
personer, (Söderbom & Ulvenblad, 2016). För kvalitativa studier är dessa båda begreppen
svårare att definiera då hela studien är mer öppen, och mer en tolkningsfråga än vid kvantitativa
studier. Studiens giltighet blir då mer en fråga om hur den teoretiska referensramen har arbetats
fram och hur de olika delarna hänger ihop. Samt att trovärdigheten blir om och i vilken
omfattning det skulle vara möjligt att repetera studien och få liknande resultat, (Söderbom &
Ulvenblad, 2016).
För att öka giltigheten i vår studie har vår ambition varit att bygga upp en referensram med
relevanta beslutsteorier och de omvärldsfaktorer som har störst betydelse för
bostadsutvecklingsbolagen. Detta ledde då fram till tre huvuddelar av primärdata, vilka var
beslutsfattandet, beslutsunderlaget och omvärldsfaktorer. Dessa delar finns i alla beslut, men
de olika företagen tar sina beslut på olika sätt. Det är utifrån dessa delar som den teoretiska
referensramen är uppbyggt, vilket också ledde till utformningen av intervjuguiden. Där delarna
behandlas var för sig, men där också frågor för att försöka knyta ihop de olika delarna ställdes.
Detta gjorde att svaren som erhölls blev jämförbara mellan de olika företagen och att det gick
att göra kopplingar till de teorier som finns. För att få en öppen dialog med respondenterna
genomfördes intervjuerna antingen som besöksintervjuer på deras arbetsplatser. Eller
telefonintervjuer de gånger det var praktiskt svårt att träffas. Alla intervjuer spelades in och
inspelningarna användes sedan vid framställningen av empirin för att säkerställa att all
information kom med, och svar som var utförliga kunde lyssnas på många gånger för att kunna
tolkas rätt och undvika rena feltolkningar. På grund av de öppna frågorna i intervjuguiden var
det också svårt att strikt hålla sig till frågorna i tur och ordning då respondenten i vissa svar
kom in på senare frågor, då var inspelningarna till stor hjälp för att kunna sammanställa dem
på ett sammanhängande sätt. För att undvika att det ska uppstå en intervjuareffekt har vi försökt
att undvika ledande frågor, och inte ändra de senare intervjuerna efter svaren från de tidigare.
Utan ambitionen har varit att alla respondenter på ett öppet sätt utifrån ämnet har fått redogöra
för hur deras företag arbetar med beslutsfattande.
Att säkerställa en hög reliabilitet i en kvalitativ studie är svårare än i en kvantitativ studie då
det inte går att mäta den på samma sätt, (Söderbom & Ulvenblad, 2016). Då forskningsfrågan
för denna studie är att tolka fenomenet om hur beslut om investeringar tas utifrån hur några
aktörer på marknaden tänker, är det svårt att upprepa studien med andra respondenter med
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samma resultat. Vår tolkning är att studiens resultat påverkas av en rad faktorer som vilken tid
vi befinner oss i, vilka respondenter som väljs och i vilka regioner dessa verkar. För att
säkerställa en så hög reliabilitet som möjligt har vi försökt vara tydliga och noggranna under
uppsats-processens tidiga skede. Målet har varit att hitta så nya och aktuella källor som möjligt
för att dessa ska bli relevanta för den situation som våra respondenter befinner sig i idag. Vi
har vidare försökt att beskriva alla de särdrag som finns på bostads-/fastighetsmarknaden. Samt
beskrivit hur den historiskt har förändrats vid olika konjunkturer, och vilka faktorer som
tidigare har påverkat besluten. Under litteratursökningen har också källor som specifikt handlar
om fastighetsbranschen i så hög grad som möjligt använts. Då dessa på ett bättre sätt tar hänsyn
till alla särdragen på den marknaden, och många andra teorier hade kunnat bli svåra att
applicera då de är för generella. Genom att beskriva allt detta är vår förhoppning att en större
trovärdighet ska uppnås, då ämnets komplexitet klarläggs och det blir en systematisk
genomgång av de faktorer som påverkar. Valet av respondenter har också varit viktigt för att
öka trovärdigheten. Genom att avgränsa dem efter kriterierna (se kapitel 4.2.2) är
trovärdigheten högre än om de valts ur en bredare grupp.
4.4 Analytisk generaliserbarhet
Generaliserbarhet handlar om hur och på vilket sätt det är möjligt att generalisera studiens
resultat till andra liknande situationer, (Söderbom & Ulvenblad, 2016). I denna studie är det
svårt att göra statistiska generaliseringar då det är för få respondenter för att kunna se några
mönster, utan de generaliseringar som kan göras bygger på en analyserande tolkning av det
empiriska materialet. Som tidigare nämnts är bostadsmarknaden en heterogen marknad där
varje objekt är unikt och hur aktörerna tänker beror på en rad olika faktorer, t.ex. de som tas
upp i förra avsnittet. Dessa egenskaper på marknaden gör det svårare att göra allmänna
generaliseringar. Det är dock tydligt att alla företag som ingått i studien har en liknande syn på
hur bostadsmarknaden utvecklats under de senaste 30 åren. Vilket också leder till att merparten
av företagen i denna studie har haft en liknande utveckling. Statistik över nyproduktion sedan
1990 visar på att det har tillkommit stor del nya bostadsrätter i förhållande till hyresrätter då
olika faktorer gjort dessa mer lönsamma. Vilket gör att det valet om upplåtelseform går att
generalisera till
att
troligtvis även gälla många andra aktörer
inom
bostadsutvecklingsbranschen.
Det går också att efter sammanställningen av empirin att se mönster efter hur företagen agerar
beroende på hur stora företagen är och i vilka regioner de befinner sig. På flera frågor har i stort
sett alla respondenter samma syn på hur t.ex. vissa bidrag endast fungerar utanför storstäderna
och att marknadshyra inte skulle öka motiven att bygga hyresrätter. I dessa frågor när fem olika
aktörer svarar i stort sett likadant känns det också rimligt att de svaren skulle erhållas även av
många andra bostadsutvecklingsbolag. Det är också tydligt att de större företagen i studie har
en liknande syn på många frågor, där det mindre företaget skiljer ut sig. Även det tror vi går att
generalisera på så vis att stora rikstäckande företag ofta tänker på ett liknande sätt och i många
fall måste göra det på grund av lagar och regler. Trots att det är stor heterogenitet på
bostadsmarknaden går det alltså att i flera frågor anta att resultatet skulle vara i stort sett samma
i liknande situationer med andra företag. Men vi tror också att om fler olika typer av företag
ingått i studien hade det ökat generaliserbarheten. De fem valda företagen påminner mycket
om varandra, då de har i stora drag en liknande verksamhet och finns i samma regioner. Vilket
leder till en ganska samstämmig syn på mycket. Det gör att denna studies resultat är svår att
applicera på bostadsutvecklingsbolag med en annan strategi, som t.ex. fokuserar på
storstadsområdena. För att kunna göra en mer tillförlitlig tolkning av andra regioner och andra
strategier hade även respondenter där behövts att intervjuas.
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4.5 Fördelar och utmaningar med en kvalitativ studie
Fördelarna med en kvalitativ studie är att det är möjligt att gå mer på djupet i ett fenomen, och
att det går att erhålla mer specifika svar. David & Sutton (2016) skriver att kvalitativ forskning
har ett subjektivt förhållningssätt som betraktar individers och smågruppers handlingar som det
som skapar kontexten. De menar vidare att vid kvalitativa studier kan forskarna få en större
helhetsbild, och att enkla innebörder som kvantifierade ja- och nej-svar ibland rycks ur sitt
sammanhang. För denna studie hade det varit svårt att försöka kvantifiera svaren då ett beslut
om investeringar innehåller så många delar. En kvantitativ studie med fler respondenter hade
troligtvis gett ett mindre tillförlitligt resultat. Att genomföra intervjuer med öppna frågor var
därför det mest lämpliga vägen för oss att då de utvalda respondenterna i detta fall får skapa
den kontexten som sedan analyserats.
Utmaningarna med en kvalitativ studie av detta slag är att lyckas få fram relevant information
som sedan kan sättas in i kontexten. Samt att när respondenterna är få är det viktigt att de är
rätt personer och att deras svar är tillräckligt uttömmande för att tillföra studien något.
Respondenternas information måste också sorteras för att kunna analyseras och där blir
intervjuguiden en viktig grund för att göra det genomförbart, (David & Sutton, 2016).
Utformningen av intervjuguiden var en stor utmaning för oss då frågorna som kunde ställas
inom området var många. Vi insåg efter de första intervjuerna att intervjuguiden var för
omfattande och att några av frågorna gick in varandra, samt att det var svårt att följa
ordningsföljden till punkt och pricka. Detta gjorde att framställningen av empirin fick delas in
efter de tre huvudpunkterna som nämnts ovan, och att det varje respondent framhöll som mest
viktigt under varje punkt fick bli fokus under varje avsnitt. Därför redovisas inte deras svar på
varje fråga, utan de redovisas under tre huvudavsnitt för varje respondent. En annan utmaning
under empiri-insamlandet var att inte ha några förföreställningar om ämnet och om vad de ska
svara, och därigenom ställa ledande frågor.
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5. Empiri
Empirin innehåller en sammanställning av hur respondenterna har svarat på intervjuerna. I
kapitlet kommer varje företag att behandlas var för sig, och inleds med en kort beskrivning av
det företaget och vem som är respondent. Sedan följer en sammanställning där svaren är
indelade i tre huvudkategorier efter den teoretiska referensramen och påverkande-faktorerna.
5.1 BoKlok Skanska & IKEA
Respondent: Martin Johansson, Affärschef Väst BoKlok Housing AB.
BoKlok är ett samarbete mellan Skanska och IKEA som startades i mitten på 1990-talet och de
bygger bostäder i Sverige, Norge, Finland och Danmark. BoKlok är ett eget bolag som ägs till
hälften var av Skanska-koncernen och IKEA. Deras första bostäder stod klara 1997 och de har
sedan dess byggt 1000-1200 bostäder om året. BoKlok har ca. 450 medarbetare och har delat
upp Sverige i sju regioner, (fyra i storstäderna och tre i övriga Sverige). De ansvarar för hela
värdekedjan från produktutveckling, projektutveckling, tillverkning i fabrik, byggnation,
försäljning och kundrelationer efter inflyttning. Bolaget bygger och utvecklar bostäder i hela
Sverige med både bostadsrätter och hyresrätter som upplåtelseform. Men arbetar inte med
fastighetsförvaltning, utan säljer alltid färdiga projekt vidare till antingen
bostadsrättsföreningar eller någon annan aktör. Av deras nyproduktion har de senaste åren
fördelningen mellan upplåtelseformerna varit ca. 85 procent bostadsrätter och ca. 15 procent
hyresrätter. Martin Johansson är affärschef inom marknadsområdet väst på företaget och
arbetar mycket med nyinvesteringar, han har arbetat inom Skanska-koncernen i 30 år.
5.1.1 Investeringsbeslutet

Johansson nämner att hans uppgift är att hitta lämplig mark att bebygga av både kommunen
och privatpersoner. När detta första steg är gjort inleds alltid en diskussion med kommunen om
hur detaljplanen ser ut, vad som får byggas, om det finns några hinder och om kommunen har
några speciella anvisningar för just den marken. Efter det vänder han sig till bolagets styrelse
för att få godkännande att få förvärva marken. När sedan marken har förvärvats inleds en mer
noggrann analys av marken, där han nämner kalkyler och marknadsanalyser som viktiga. Med
detta underlag vänder han sig till styrelsen igen för att få beslut om att få inleda försäljningsoch marknadsföringsarbete för fastigheten. När det godkänts behövs sedan minst 40 procent av
lägenheterna om det ska bli bostadsrätter vara sålda innan ett nytt beslut om produktionsstart
tas. Även detta beslut måste godkännas i styrelsen och styrelsebeslut behövs alltså tre gånger
från förvärv till produktionsstart. Det är till störst del externa faktorer som styr om de ska
producera bostadsrätter eller hyresrätter. Som marknaden har sett ut de senaste åren har det
varit lukrativt att bygga bostadsrätter och så länge det finns kunder som är villiga att betala för
dem är de mer lönsamma, enligt Johansson. Han säger att den största anledningen till att de
producerar övervägande bostadsrätter är att det är mer lönsamt att bygga dessa. Samt att de inte
vill vara en långsiktig fastighetsägare som förvaltar bostäder, och en bostadsrätt genererar mer
pengar vid en försäljning.
“Många fler skulle efterfråga hyresrätter om de var billigare, men idag är de för dyra”, säger
Martin Johansson.
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Den största delen utav de hyresrätter som de bygger är genom markanvisningar där kommunen
har ställt villkor på en viss andel hyresrätter på fastigheten. Ungefär 80 procent av deras
hyresrätter kommer till på detta vis. Han säger också att de sällan bygger bara hyresrätter på
ett område, men att de i vissa fall blandar upplåtelseformerna på området. Den
konkurrensfördelen som hyresrätter har gentemot bostadsrätter är att det är en mindre riskfylld
investering och att de är tryggare på så vis att de är lättare att hyra ut. Men de går inte att sälja
till ett lika högt pris vilket minskar lönsamheten. Vid projekt med bostadsrätter måste 40
procent vara sålda vid byggstart, medan ett renodlat hyreshus ofta är sålt till 100 procent när
byggnationen startar. Vilket innebär att företaget måste ta en risk för de lägenheterna som inte
är sålda. Om det finns ett givet alternativ om vilken upplåtelseform är mycket kommunen som
styr. BoKlok har de senaste åren byggt mest bostadsrätter och Johansson tror att de kommer att
fortsätta göra det även i framtiden. Han säger också att de strävar efter att alltid välja de mest
lönsamma alternativen och grundar sina beslut på det underlaget de tar fram. Det är svårt att
jobba på magkänsla inom fastighetsbranschen, men han nämner några exempel på när de har
byggt på ett nytt sätt. T.ex. har de med framgång byggt och sålt lägenheter i områden där ingen
byggt något på 30 år, då det kan finnas ett uppdämt behov där. Samt att de har byggt
bostadsrätter i traditionella miljonprogramsområden där det tidigare nästan bara fanns
hyresrätter. Att blanda upplåtelseformerna och få in bostadsrätter i de stora
miljonprogramsområdena menar han positivt bidrar till området, då det skapar en större
mångfald och flyttkedjor, vilket bidrar till att de boende kan göra boendekarriär inom området.
5.1.2 Investeringsunderlaget

Det underlag som företaget använder vid investeringar är marknadsanalyser och kalkyler av
olika slag. Det är också viktigt att för dem att titta på antalet bostäder när de startar ett projekt
eftersom detta påverkar ekonomin. De startar inte om det är mindre än 20 bostäder, men vill
gärna att det ska vara upp emot 50 bostäder inom projektet. Det han framhåller som viktigt är
att göra en grundlig marknadsanalys för att undersöka hur marknaden ser ut och
förutsättningarna att få det färdiga huset sålt. Marknadsanalys tar Johansson fram ihop med
projektledare och det är sedan utifrån denna som styrelsen tar beslutet. De har sedan ett eget
kalkylsystem som de kallar projektbok där alla intäkter och kostnader för projektet är med, där
bland annat kassaflöde för bostadsrättsföreningen och risker prognostiseras. “Denna
projektbok är omfattande och innehåller samtliga risker och möjligheter för både oss och vår
blivande förening”, säger han.
De använder sig av scenario-, känslighetsanalyser och real options för att minska osäkerheten
i projekten. Han säger att det är viktigt att alltid ha viss kännedom om hur externa faktorer kan
tänkas utveckla sig för att kunna ha en plan b för projekten. Skulle t.ex. en försäljning av
lägenheter gå trögt kan de modifiera projektet och bygga radhus istället om detaljplanen och
övriga krav tillåter det. Här nämner han också markens värde som viktigt. Ju dyrare ett projekt
är desto viktigare är det att ha möjlighet att ändra projektet, då ett misslyckande där annars kan
bli kostsamt. De gör olika kalkyler beroende på om det är hyresrätter och bostadsrätter.
Upplåtelseformerna skiljer sig ganska mycket och vid hyresrätter finns det t.ex. ingen
bostadsrättsförening, vilket leder till att de räknar med andra räntor som påverkar kalkylen.
Han säger också att det är skillnad i kalkylen på grund av att det blir ett led extra som ska tjäna
på det vid hyresrätter. Eftersom de inte förvaltar dessa blir de entreprenörer där både de och
den kommande fastighetsägaren ska tjäna på projektet. Vid byggande av bostadsrätter behöver
bara BoKlok tjäna på pengar på det, då de i det fallet säljer direkt till kundernas förening. Detta
är också en anledning till att bostadsrätterna blir billigare att köpa för slutkunderna. Han menar
också att det inte är någon direkt skillnad på marknadsvärdet på fastigheten mellan
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bostadsrätter och hyresrätter. Genom ombildningar går båda formerna att omvandla, och
byggnaderna står på samma mark och husen ser likadana ut oavsett form. Skillnaden är för
slutkunden som antingen äger sitt boende eller hyr sitt boende.
5.1.3 Vilka omvärlds-/påverkansfaktorer är viktiga

Det viktigaste vid nybyggnationer är att projekten blir lönsamma för företagen och de boende.
Men de omvärldsfaktorer som Johansson framhåller som viktiga är framförallt räntor och hur
marknaden i stort ser ut. Att reporäntan har varit så låg de senaste åren har gynnat
bostadsrätterna då det underlättat för kunderna att få lån till dessa, samt att den har stått relativt
still har gjort att befolkningen känt en trygghet då även lite längre bindningstider har gett
relativt låga bolåneräntor. Även konjunkturläget påverkar BoKlok, men han tror inte det
påverkar dem lika mycket som många andra företag. Han säger att eftersom de bygger bostäder
för alla och bygger med en prisbild som riktar sig till alla.
“En lågkonjunktur slår hårdast mot dem som bygger dyrare bostäder”, säger Martin
Johansson.
Kommunens roll vid nybyggnationer är enligt honom ganska stor. De vill i de allra flesta fallen
ha en blandning mellan upplåtelseformerna inom ett område. Vilket innebär att det byggs in
hyresrätter i de flesta områden, han nämner som exempel att det har byggts hyresrätter i vanliga
villakvarter där kommunen ansett att det varit viktigt för variationen. Utav de hyresrätter som
BoKlok bygger är ca. 80 procent av dem genom markanvisningar där kommunen ställt viss
andel hyresrätter som krav. Allmännyttans beslut spelar till viss del roll i hur mycket övriga
aktörer kan bygga. Bygger det allmännyttiga bostadsbolaget i kommunen mycket hyresrätter
är utrymmet mindre för BoKlok att bygga hyresrätter. Han tycker också att de allmännyttiga
bolagen har ett större ansvar för att producera hyresrätter än vad andra aktörer har. Han tar upp
några exempel på mindre kommuner där behovet av hyresrätter är större än i stora städer. Den
främsta anledningen till det är att efterfrågan av hyresrätter är större här är att befolkningen
inte är lika villig att betala för bostadsrätter när man ser en större risk att priser går ner och då
minskar lönsamheten för dessa. Men han säger att ansvaret för nya hyresrätter i dessa
kommuner i första hand bör ligga på allmännyttan.
Johansson menar att bruksvärdessystemet till viss del håller tillbaka byggandet av hyresrätter.
För bostadsrätter styr marknaden priset, och ju längre ifrån de attraktivaste lägena man kommer
ju billigare bor man. Om hyran skulle baseras mer på kundernas efterfrågan tror han framförallt
att det skulle öka motiven att bygga hyresrätter i storstäderna. På mindre orter är likt
bostadsrätterna kunderna inte beredda att betala lika mycket, vilket gör att det på många platser
inte skulle gå att hyra ut bostäderna om högre hyror infördes. För BoKlok har inte statliga
subventioner någon betydelse för deras investeringsbeslut då det är ett strategiskt val företaget
har gjort att inte förvalta hyresrätter. Han tycker dock att de olika upplåtelseformerna ska kunna
konkurrera på lika villkor och att investeringsbidrag bör vara riktade för att nå sitt syfte.
Johansson nämner som exempel att ett investeringsbidrag till studentbostäder där det är brist
på dessa kan vara bra, men att bygga en femrummare upplåten som hyresrätt med bidrag inte
känns rätt. På frågan om branschorganisationernas gemensamma förslag tycker han också att
att det ska vara lika förutsättningar. Samt att ingen ska gynnas förutom speciella behov, t.ex.
studentboenden, LSS-boenden och förskolor. Men han tror det blir fel om en upplåtelseform
får en stor fördel gentemot någon annan.
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Byggkostnaden blir något lägre vid hyresrätter eftersom det är mindre risk vid detta. Det är
sällan som hyresrätter står tomma på grund av långa köer på många orter. Även tomtpriserna
kan vara lägre för hyresrätter jämfört med samma tomt för bostadsrätter, då kommunen
differentierar priset för marken. Men lägre risk innebär också lägre vinst för dem. När de
producerar bostadsrätter är de beroende av att det finns kunder som vill köpa för det priset som
de sätter upp, och detta medför att de ofta måste ha med sig en “riskpeng” om de inte lyckas
sälja lägenheterna direkt. Men ett bostadsrättsprojekt kan också bli mer lönsamt än prognosen.
Vid produktion av hyresrätter är det sällsynt att lönsamheten blir bättre än prognosen och
marginalen för dem där är lägre, men mer förutsägbar.
5.2 Riksbyggen
Respondent: Tommy Prissberg, Marknadsområdeschef Jönköping-Borås-Halmstad
Riksbyggen Bostad.
Riksbyggen är ett kooperativt rikstäckande företag som bildades på 1940-talet. De finns i 430
orter i landet har ca. 2 700 anställda medarbetare. Det drivs som en ekonomisk förening där
bostadsrättsföreningar och fackförbund äger bolaget. Där vinsten går tillbaka till
medlemmarna. Bolaget bygger både hyresrätter och bostadsrätter, samt förvaltar båda
upplåtelseformerna. Det finns tre affärsområden inom Riksbyggen, vilka är förvaltning,
fastigheter och bostad. Prissberg har jobbat på Riksbyggen sedan 2002 och arbetar idag inom
affärsområdet bostad som arbetar med bostadsutveckling och nyproduktion. Där han är
marknadsområdeschef för regionerna Jönköping, Borås och Halmstad med omnejd. Inom hans
område ingår ca. tio projektledare och hans huvudsakliga arbetsuppgifter är att hålla ihop
marknadsområdet ledarskapsmässigt och affärsmässigt. Riksbyggen producerar ungefär 2 0002 500 nya bostäder varje år nationellt och utav dessa är ca. 20 procent hyresrätter. Men inom
Tommy Prissbergs område har de inte producerat några hyresrätter de senaste åren.
5.2.1 Investeringsbeslutet

Han berättar att de lokalt arbetar fram underlagen till alla investeringar, men att besluten fattas
centralt av en investingskommité i Stockholm. Anledningen till detta säger han är att de är ett
företag som ska dela på samma kassa och att de det därför behövs en central styrning av stora
investeringar så att alla regionerna får lika förutsättningar. Det innebär att de inte kan
genomföra alla investering som de arbetar med, men de gör alltid ett underlag med handlingar
som skickas upp som beslutsfattarna i ledningen får ta ställning till. Vid valet om de ska
producera hyresrätter eller bostadsrätter är det både interna och externa faktorer som styr.
Prissberg berättar att Riksbyggen ser sig själva som en bostadsrättsutvecklare och det är ofta
förstahandsvalet, vilket också syns tydligt i vad de byggt under de senaste åren. Men han säger
ett investeringsbeslut är komplext och att det är många omvärldsfaktorer som måste beaktas
innan beslutet tas. När de bygger hyresrätter vill de förvalta dem själva och en intern faktor
som talar mot att producera hyresrätter är att de binder upp kapital. Då intäkterna kommer in i
mer långsam takt än vid en försäljning av bostadsrätter.
“Nu blir frågan ofta om vi ska låsa upp mer pengar i hyresrätter på bekostnad av möjligheten
att investera i ny mark”, säger Tommy Prissberg.
När de väljer att bygga hyresrätter är det ofta genom markanvisningstävlingar från kommunen
där viss andel hyresrätter är ett krav, när de vill bygga ut ett redan befintligt område med
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hyresrätter eller genom samarbete med affärsområdet fastigheter. Där markanvisningar räknas
som en extern faktor och de andra två som interna faktorer utifrån företagets strategi. Utav de
hyresrätterna som byggs förvaltas en del i egen regi och en del säljs direkt till en annan ägare.
Men grundtanken med de hyresrätter som Riksbyggen producerar är att behålla dem i eget
ägande. Han säger att det är svårt att bygga båda upplåtelseformerna, utan lättare att specialisera
sig på en form och ha en bra strategi för det. Men han säger ändå att det är bra att ha möjligheter
till båda formerna då konjunkturen ändrar sig, och bostadsrätter kan vara svårare att sälja i
lågkonjunkturer. Den fördelen som hyresrätter har är att de är långsiktigt stabila och ger en
mindre, men trygg intäkt över lång tid. Bostadsrätter är mer här och nu, vilket också innebär
en högre risk. “Antingen gick det bra eller så gick det inte så bra”, säger han. Hur eftertraktade
och lättsålda bostadsrätter är menar Prissberg till stor del styrs av hur marknaden i stort ser ut.
Detta varierar över tid, och blir marknaden svagare blir bankerna hårdare, vilket styr både
kunderna och företaget som alltid bygger på byggnadskreditiv. Marknaden är den största
externa faktorn han nämner, men återkommer under intervjun flera gånger till den interna
faktorn om att valet att bygga hyresrätter innebär att binda mycket kapital för dem. Den största
konkurrensfördelen som hyresrätter har för kunderna är att den boendeformen är mindre
riskfylld då ingen kapitalinsats krävs och de boende kan efter uppsägningstiden lämna sin
lägenhet. Den allmänna uppfattningen är att det är tryggt och billigt att bo i en hyresrätt, samt
att den upplåtelseformen lämpar sig bra till förstagångskonsumenter. Han framhåller dock att
det är lätt att glömma att nyproducerade hyresrätter har hög hyra och är dyra att bo i. Vilket
gör det svårt att bygga nya hyresrätter till ungdomar för sitt första boende, utan när hela
bostadsmarknaden fungerar så frigörs också äldre lägenheter med billigare boendekostnad för
denna gruppen.
“Det är främst i begagnatbeståndet av hyresrätter som det går att ha en låg boendekostnad”,
säger Tommy Prissberg.
På frågan om de alltid på förhand väljer de mest lönsamma och rationella alternativen svarar
han att Riksbyggen både vill vara en bostadsutvecklare och en samhällsbyggare. Han menar att
de genom sin storlek och etablerade organisation kan och vill ha en roll att utveckla samhället
och bostadspolitiken. Som exempel nämner han att de lokalt har arbetat med
samhällsbyggarperspektivet i vissa utsatta områden. De har då i dialog med de kommunerna
beslutat om att bygga bostadsrätter i traditionella hyresrättsområden, t.ex. Bergsjön i Göteborg.
Detta kan då bidra till en bättre blandning i området och att de boende tar större ansvar för sina
bostäder. Som ofta leder till en positiv effekt att denna känsla också sprids till de tidigare
hyresgästerna. Att driva utvecklingsprojekt på detta sätt är ofta inte det som genererar de största
vinsterna. Men Prissberg säger att det ändå känns bra att genomföra dem då de bidrar till en
positiv samhällsutveckling. Samt att det kan vara en fördel för dem i kommande projekt att de
har ett bra samarbete med kommunerna och visar att de vill ta ansvar.
5.2.2 Investeringsunderlaget

Som underlag för investeringarna börjar de alltid med kalkyler som första steg. Han kallar
denna för grov projektkalkyl, och den innehåller kostnader för markförvärv,
utredningskostnader, vad projektet förväntas generera m.m. för att få en grov överblick över
de kostnaderna och intäkter som uppkommer. Sedan gör de också en marknadsanalys för att
undersöka om och vilka bostäder det finns behov av. Denna innehåller allt från vem som bor
här nu och hur dessa bor, vem vill bo här, hur fördelningen idag ser ut mellan
upplåtelseformerna, hur stora lägenheterna är m.m. Han framhåller att det är viktigt att ha en
plan för vilka de kommande kunderna är innan ett projekt startas. Samt att det har betydelse
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om området redan är hårdexploaterat eller inte. Allt detta sammanställs till en affärsplan som
är det de skickar till investeringskommitén i Stockholm. Affärsplanen ska då innehålla både en
förklaring till varför de tror på projektet och hård fakta om området. Ofta är inte detaljplanen
färdig i detta skede, utan de är också med i den processen med allt vad det innebär, t.ex.
byggnadernas utformning. För att ta fram dessa underlag är de tre personer som arbetar lokalt
med det. Det är Tommy Prissberg själv som marknadsområdeschef, en projektledare med
detaljkunskaper om många frågor och en säljansvarig som har bäst koll på marknaden.
Som scenario- och känslighetsanalyser använder de en form av SWOT-analys där de beaktar
olika möjliga scenarion. Prissberg nämner som exempel vad händer om marknaden viker och
hur skulle en räntehöjning påverka projektet. Syftet med detta är att vara förberedd på olika
händelser och att redan innan ha funderat på hur vissa situationer ska lösas. Denna typ av
analyser följer sedan med under hela projektet. Först är det en affärsmässig risk och möjlighet
för Riksbyggen om projektet är värt att satsa på, för att senare gå över på att bli analyser för
den kommande bostadsrättsföreningen för att bli långsiktigt hållbar ur alla perspektiv.
Prissberg säger att de viktigaste parametrarna att ta hänsyn till i sådana analyser är hur räntan
utvecklar sig och hur sysselsättningen ser ut. För att överhuvudtaget fundera på en ny bostad
är det en förutsättning att de kommande kunderna har en disponibel inkomst.
“Blir det ett stort varsel om uppsägning eller varselhot från någon stor arbetsgivare på en ort
får det ofta till följd att det blir mycket tuffare på den marknaden”, säger Tommy Prissberg.
Real options säger Prissberg är en bra möjlighet att ha, men vilka alternativ som finns beror
mycket på vilken typ av markägande det är. Vid markanvisningsavtal med kommunerna har de
små möjligheter att modifiera vad de ska bygga, och det finns ofta en begränsad tid inom vilken
byggnationen måste påbörjas. “Kommer inte projektet igång inom t.ex. två år tar kommunen
tillbaka marken, så då finns det ingen möjlighet skjuta på projektet”, säger han. Det kan vara
enklare att modifiera från bostadsrätter till hyresrätter, men han nämner här återigen att det är
viktigt att hålla sig till vad som är avtalat för att ligga bra till vid framtida markanvisningar. På
den marken som de har i eget ägande utan några villkor har de mycket större möjligheter till
real options, och kan på så vis göra strategiska markförvärv när de ser möjligheter till det. De
har dock som strategi att inte göra förvärv med för lång tidshorisont. “Vi har som plan att alltid
påbörja byggnationen inom högst tio år från markförvärvet”, säger Prissberg. Han nämner
också att på egen mark kan det vara bra att ha alternativet att bygga hyresrätter istället för att
lägga projekt på is när marknaden är svagare.
5.2.3 Vilka omvärlds-/påverkansfaktorer är viktiga

Prissberg säger att det är många omvärldsfaktorer som påverkar investeringsbeslutet. Där den
grundläggande förutsättningen för att starta ett projekt är att det finns kunder som är villiga att
betala det som krävs för att projektet ska bli lönsamt för deras del. Han tror att den största
anledningen till att det byggts så få hyresrätter på senare tid är att det är svårare att få ihop
ekonomin på dessa. Hyresrätter har fördelen gentemot bostadsrätter att de för kunden snabbt
går att tillträda och lämna. Men för att den ekonomiska kalkylen ska gå ihop för företaget måste
hyrorna vid en nyproduktion sättas till 1 750-1 800 kr/kvm, vilket motsvarar ungefär 12 000
kr/mån för en trea på 80 kvm för den kommande kunden. Han säger att frågan är om det finns
tillräckligt många kunder som är beredda att betala en stor del av sin disponibla inkomst som
hyra på detta sätt, och välja det som långsiktigt bostadsalternativ. Han menar vidare att
hyressättningen idag redan är i princip fri. Då det på många platser är svårt att nå upp till
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bruksvärdeshyran och att presumtionshyra används i de flesta fall av nyproduktion. Han tror
därför inte att bruksvärdessystemet håller tillbaka byggandet av hyresrätter.
Kommunerna har en stor roll för vad som byggs, och kan helt styra riktningen av
nybyggnationer på deras egna mark. Främst genom markanvisningar, där de ofta ställer höga
krav på vad som ska byggas. “I de lägena har Riksbyggen egentligen inga andra alternativ än
att gå in i projektet och bygga enligt villkoren, eller låta någon annan göra det”, säger han. Hur
de allmännyttiga agerar i kommunerna har en viss betydelse för deras beslut. Han återkommer
till att detta analyseras i deras marknadsanalys där viktiga faktorer är hur området ser ut idag
och vilket behov som kan uppstå i framtiden. Enligt honom så kan det finnas en attraktivitet i
att göra något annorlunda om det finns stor andel av allmännyttiga hyresrätter. Samtidigt som
det redan kan finnas ett stort utbud i området som ger andra aktörer begränsade möjligheter.
“Sådana faktorer är viktiga att beakta i marknadsanalysen”, säger han.
Prissberg säger att statliga subventioner och stöd har betydelse i det korta perspektivet. Men
att marknaden anpassar sig, vilket gör att han anser att subventioner inte är hållbara över längre
tid. Historisk säger han att det alltid har varit så att subventionerna är effektiva i början, men
när de funnits ett tag anpassar sig hela marknaden efter dem och högre pris kan tas ut i alla led.
Investeringsbidrag för hyresrätter tror han för många aktörer kortsiktigt kan öka deras motiv
att bygga dessa, men det är inget som i hög grad påverkar Riksbyggen som har ett långsiktigt
perspektiv. Han nämner också som exempel att när räntebidraget försvann i början av 2000talet blev det ett hårt slag mot bostadsrätterna till en början. Men efterhand anpassade sig både
kunderna och marknaden efter de nya förutsättningarna.
“Det är svårt att ta ställning till om subventioner är bra eller dåligt. Det får väldigt stor
genomslagskraft när man inför dem, sedan anpassar sig marknaden över tid, medan det får
stora konsekvenser när de tas bort”, säger Tommy Prissberg.
Konjunkturläget påverkar också mycket då bostadsrätter är mycket svårare att sälja i sämre
tider. Det är ofta inte bara det rent ekonomiska läget som spelar roll, utan kundernas mentala
bild har också stor betydelse om de är beredda att investera i en bostadsrätt. Även om det finns
många potentiella köpare med betalningsförmåga gör en allmän osäkerhet om utvecklingen på
marknaden att många avvaktar i dessa tider. Att ingå avtal om en nyproducerad bostadsrätt
innebär många gånger att kunden i ett senare skede (ibland flera år framåt) måste sälja sin
nuvarande bostad. Vilket gör att kunderna tänker efter en extra gång när priserna på marknaden
börjar gå ner. Det redan ingångna avtalet om bostadsrätten går inte att ändra på, men den
framtida försäljningen av den egna bostaden kan bli mycket svårare och till lägre pris. Detta
menar Prissberg också har samband med ekonomisk politik och att räntehöjningar, hårdare
amorteringskrav och liknande ger ungefär samma utveckling, och att de faktorerna på så vis i
hög grad hänger ihop. Han nämner också att det är hårdare konkurrens på bostadsmarknaden
under högkonjunkturer. Då dyker det upp Investment-bolag som bygger så länge det är
lukrativt, och som sedan ägnar sig åt något annat när det är sämre tider på bostadsmarknaden.
Dessa säger han är hårda konkurrenter då de har korta beslutsvägar och kan ta beslut här och
nu, utan att gå vägen via en styrelse i Stockholm. Dessa försvinner dock ofta i lågkonjunkturer
när det inte längre är lika lönsamt och då minskar konkurrensen på marknaden. Under de
tiderna kan det vara bra att kunna producera hyresrätter som alternativ, då Riksbyggen inte har
någon annan verksamhet än bostäder.
På frågan om det är skillnad på byggkostnaderna mellan de olika upplåtelseformerna menar
han att det inte skiljer så mycket. Det kan vara lite billigare hyresrätter på grund av enklare
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materialval, men generellt säger han att det alltid varit dyrt att bygga. Kostnaden för
markförvärvet kan skilja på den marken de köper av kommuner, de kan differentiera priserna
och sälja billigare mark för hyresrätter. Detta menar han är en slags subvention från
kommunerna att främja hyresrätterna genom att sälja den marken till ett lägre pris. Men det
finns inga privata säljare som differentierar priset på detta viset. Han säger att olika kommuner
arbetar på olika sätt med detta. “Vissa kommuner säger att det inte finns lagligt stöd för att
differentiera priset efter vad som ska byggas, och att de alltid ska säljas till marknadspriset
oavsett vad som byggs”, fortsätter han. Därför måste de anpassa sig efter i vilken kommun
arbetar i. När differentiering förekommer kan dock priset skilja relativt mycket. Prissberg
nämner som exempel ett projekt i Varberg där de betalar 7 000 kr/kvm för marken till
bostadsrätterna, och 2 000 kr/kvm för marken till hyresrätterna.
5.3 Mjöbäcksgruppen
Respondent: Julia Nergården, VD Mjöbäcks Entreprenad AB.
Mjöbäcks Entreprenad AB startades 1970 och ingår i familjekoncernen Mjöbäcksgruppen
tillsammans med Solidhus, Västkuststugan AB och Borohus. De bygger i huvudsak villor och
småhus i egen fabrik i orten Mjöbäck och köper ofta in produktionen när de bygger
flerbostadshus. Men arbetar också med bostadsutveckling av flerbostadshus med både
hyresrätter och bostadsrätter som upplåtelseform. Deras verksamhet är koncentrerad till södra
och mellersta Sverige. De bygger i både storstadsområden, mellanstora städer och mindre orter.
Företaget har ca. 90 anställda där de flesta arbetar med villaproduktionen, och tre personer som
jobbar med bostadsutveckling. Mjöbäcks Entreprenad AB producerar ca. 150 villor per år och
bygger i genomsnitt 200-250 lägenheter per år. Utav dessa är 3-5 procent hyresrätter. Julia
Nergården har jobbat inom företaget i 30 år och har haft posten som VD i tio år, vilket gör att
hon är delaktig i beslutsfattandet. Hon är även styrelseledamot i Västkuststugan AB som har
egen bostadsutveckling, och några av svaren hänvisas till deras verksamhet.
5.3.1 Investeringsbeslutet

Beslut om nyinvesteringar tas i företagets styrelse där Nergården sitter tillsammans med sex
andra personer. Underlaget på intressanta objekt tas fram av en anställd projektledare. Detta
presenteras sedan i styrelsen där beslutet fattas. Hon berättar att deras affärsinriktning är mot
produktion av bostadsrätter och varit så under en lång period. Detta gör att deras förstahandsval
vid en investering alltid är bostadsrätter. Nergården tycker att hyresrätter är en bra
upplåtelseform som behövs på marknaden, men att Mjöbäcks Entreprenads produktion är
inriktad mot bostadsrätter och att det styr investeringsvalet. Den andel hyresrätter som de
bygger beror ofta på markanvisningar från den aktuella kommunen. Det är till störst del interna
faktorer som styr investeringsvalet, och deras affärsidé från grunden är att bygga småhus och
villor. Men bostadsutveckling mot flerbostadshus har kommit till senare i takt med att det ger
dem större möjligheter, och en bättre lönsamhet. Hon säger också att det är bättre lönsamhet
att bygga bostadsrätter än hyresrätter på grund av kapitalbindning. Båda upplåtelseformerna är
i princip lika dyra att bygga, men intäkterna är betydligt mindre vid hyresrätter på grund av att
ett led extra (den blivande fastighetsägaren) också ska tjäna på affären. Samt att vid egen
förvaltning kommer intäkterna in i långsammare takt, vilket innebär en stor kapitalbindning för
dem.
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Nergården säger att byggande av bostadsrätter har varit i princip riskfritt de senaste tio åren,
och under åren 2014-2016 var marknaden väldigt gynnsam. Hon beskriver att likviditet har en
stor betydelse när man driver ett företag och att kortsiktiga intäkter är viktiga. Med tanke på att
Mjöbäcks Entreprenad har ca. 90 anställda och en stor egen produktion av villor är de beroende
av att ständigt ha kapital tillgängligt. Därför beskriver hon att det är en högre risk för dem att
satsa på hyresrätter i egen förvaltning då det låser upp kapitalet för lång tid i fastigheten. Hon
säger också att när marknaden har sett ut som den gjort de senaste tio åren har i princip alla
aktörer kunnat bygga och sälja bostadsrätter med vinst. Men konjunkturen ändras och vid en
lågkonjunktur är bostadsrättsmarknaden trögare. Då kan det vara bra att ha möjligheten till att
modifiera projekt och bygga hyresrätter under en kortare period för att minska osäkerheten och
risken.
“Men jag ser inte att vi kommer att styra om vår affärsinriktning att bygga bostadsrätter, annat
än under korta perioder”, säger Julia Nergården.
5.3.2 Beslutsunderlaget

Som underlag för investeringarna görs alltid noggranna undersökningar som presenteras i
styrelsen. Dessa grundliga undersökningar görs av en anställd projektledare i samråd med
konsulter och annan personal. Det är sedan på dessa undersökningar som besluten tas.
Nergården säger att styrelsen efter undersökningarna har ett underlag utefter vilket de kan göra
en värdering utifrån många olika aspekter. T.ex. värdera risker/möjligheter, miljöfaktorer,
ekonomiska faktorer m.m. Samtidigt som de gör noggranna undersökningar och värderar det
underlag de har går det aldrig att helt förutsäga hur ett projekt ska gå. “Ibland får man ta
chansningar också”, säger hon. Samtidigt som hon framhåller hur viktigt det är att ha
kompetens och mycket kunskap med sig när man arbetar med stora investeringar, då det är
många aspekter att tänka på. I styrelsen som fattar beslut sitter förutom några anställda också
extern kompetens med särskild erfarenhet inom området.
Hon berättar att de inte använder sig av så mycket analyser, såsom känslighetsanalyser eller
scenarioanalyser. Men de räknar alltid på projekten ur några olika scenarion, och gör ofta
alternativ utifrån worst case och best case scenarion. Hon beskriver dock att de inte är så
formella i sina analyser. Utan mycket grundas på deras erfarenheter om branschen och
magkänsla om projekten. Som real options säger Nergården att de har mycket egna byggrätter
utan några krav, vilket gör att de har stor valmöjlighet över dessa. Hon nämnde som exempel
ett stort projekt i Växjö med över 200 lägenheter där de första planerade för bostadsrätter. Men
då projektet var svårt att sälja som bostadsrätter modifierades det istället till hyresrätter.
5.3.3 Vilka omvärlds-/påverkansfaktorer är viktiga

Som den viktigaste omvärldsfaktorn som påverkar dem i sitt investeringsbeslut nämner
Nergården marknadsförutsättningarna. Med detta menar hon kundernas efterfrågan, vilket
inbegriper allt från konjunkturen, köparens möjligheter att finansiera sitt köp och det allmänna
läget på bostadsmarknaden. Här tar hon återigen upp att marknaden har varit väldigt gynnsam
för att producera bostadsrätter under senare tid. Samt att bankerna också har påverkat denna
utvecklingen genom att kräva mindre av kunderna som köper en bostadsrätt än en villa. Hon
menar att vid beräkningarna av kundernas lån till bostadsrätter tar bankerna inte hänsyn till
föreningarnas gemensamma lån vid beräkning av insatsen. Detta är en stor fördel för kunden
då de får en lägre insats och lättare att betala. Denna utveckling mot bostadsrätter har gjort att
Mjöbäcks Entreprenad AB på senare tid har utökat sin verksamhet till att även utveckla
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områden med flerbostadshus. Tidigare fokuserade de på bostadsrätter i en- och tvåplanshus
(mest radhus) där de utförde den produktionen själva. Det är också på grund av detta som hon
tror att det har byggts så mycket bostadsrätter kontra hyresrätter på senare tid. Då alla aktörer
har haft stor möjlighet till kortsiktig ekonomisk vinst. Hon säger också att det är dyrt att bygga
hyresrätter i Sverige på grund av alla krav och regler som gäller där. Samt att det är mycket
mer kapitalkrävande att bygga hyresrätter om de ska förvaltas i egen regi, alternativt mindre
lönsamt att utveckla dem och sedan sälja på grund av ett extra led som ska göra vinst.
“Förutsättningen för att kunna utveckla hyresrätter med lönsamhet är egen förvaltning av dem
och ett långsiktigt perspektiv”, säger Julia Nergården.
Kommunens roll påverkar deras investeringar, men vilken kommun det är har inte så stor
betydelse. Hon säger att detaljplane- och bygglovsprocesserna ofta är omfattande och tar tid.
Men det är något som är lika för alla och något som de vant sig vid efter många års erfarenhet
i branschen. Kommunens intentioner och visioner med marken är däremot viktiga faktorer när
de gör markförvärv. För att även om förvärvet är utan något krav från kommunen måste de
alltid i samråd med kommunen ta fram en detaljplan för området och därigenom få byggrätter
på området. Något som däremot har en direkt inverkan på investeringsbeslutet om
upplåtelseform är markanvisningar med villkor om hyresrätter. Den största delen av de
hyresrätter de bygger är genom markanvisningar. Men dock inte alla påpekar hon och nämner
två stora projekt om vardera ca. 200 lägenheter i Falkenberg och Växjö där de gjort ett eget val
att bygga hyresrätter. I Växjö var projektet planerat som bostadsrätter, men på grund av en
mättnad på den marknaden planeras de nu istället att säljas som ett bestånd av hyresrätter.
Projektet i Falkenberg är istället ett långsiktigt personligt beslut, att inom familjekoncernen
kunna inneha och förvalta ett bestånd som ligger i familjens närområde. Ett beslut som inte
grundar sig på ett ekonomiskt rationellt sätt att tänka, utan Nergården nämner att det troligen
hade varit mer lönsamt att sälja lägenheterna som bostadsrätter.
Det nuvarande hyressättningssystemet tror inte Nergården har så stor betydelse för det låga
hyresrättsbyggandet. Hon tror inte att det skulle gå att ta ut högre hyror på de flesta platserna i
Sverige ändå. “Det bara i storstäderna det går att ta mer betalt i hyra”, säger hon. Att t.ex.
försöka ta ut 2 200 kronor per kvadratmeter i Falkenberg skulle bara leda till högre vakanser
då kunderna inte är beredda att betala det. Så införande av marknadshyra skulle inte öka deras
motiv att bygga fler hyresrätter utanför storstadsområdena. Investeringsstödet för hyresrätter
tycker hon är positivt och de har använt det nyligen till nyss nämnda projektet med hyresrätter
i Falkenberg. Hon säger att det bidrar positivt i städer där det ändå inte hade varit möjligt att ta
ut en så hög hyra, t.ex. Falkenberg. Genom att få investeringsstödet förbinder de sig att hålla
en lägre hyra under tio år, men bidraget de får för investeringen gör att det ändå blir en okej
ekvation för dem.
“I Falkenberg och liknande städer är investeringsstödet värt mycket”, säger Julia Nergården.
Hon menar vidare att konjunkturen spelar stor roll vid nyinvesteringar. Hon säger att det är
lättare att bygga bostadsrätter vid högkonjunktur, vilket varit fallet de senaste åren. Samt att en
lågkonjunktur ökar motiven att bygga hyresrätter. “Sedan går det att sälja dessa hyresrätter eller
ombilda till bostadsrätter i högkonjunktur”, säger hon. Enligt Julia går också byggkostnaderna
ner vid lågkonjunkturer vilket möjliggör för hyresrätter. På frågan om det är någon skillnad i
byggkostnader mellan de olika upplåtelseformerna menar hon dock att de kostar exakt lika
mycket, och att det är standarden på lägenheten som avgör vad den kommer att kosta.
Kommunen kan ha olika priser på marken beroende av om köparen tänker bygga hyresrätter
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eller bostadsrätter. Hon säger att de många gånger får betala dyrt för bostadsrättstomterna, och
att samma tomt kan vara billigare om de tänker bygga hyresrätter. “Men i de fallen ställer
kommunen ofta så höga krav på utformningen, vad som ska finnas o.s.v. att det ändå inte blir
så ekonomiskt fördelaktigt för oss att bygga hyresrätter”, säger hon.
5.4 Peab Bostad AB
Respondent: Peter Svensson, VD Peab Bostad AB.
Peab Bostad AB är ett dotterbolag inom Peab-koncernen. Peab startades år 1959 av två bröder,
Mats och Erik Paulsson och är idag ett av Sveriges största bygg- och anläggningsföretag. Peab
Bostad AB har sin verksamhet i Sverige och utgör ett av de fyra affärsområde som Peabkoncernen har i Sverige. Affärsområdena består utav bygg, anläggning, industritillverkning av
material och projektutveckling. Peter Svensson är VD på Peab Bostad AB sen fyra år tillbaka,
men har en lång erfarenhet i branschen. Peab Bostad AB ingår i affärsområdet
projektutveckling och har som verksamhet att utveckla bostäder i hela Sverige och har en
strategi att vara nära kunden på många orter runt om i landet. Peab Bostad AB är ansvariga för
koncernens förvärv, utveckling, förvaltning och avyttring av bostäder och kommersiella
fastigheter. Bostadsutvecklingen inriktar sig främst mot privata konsumenter medan
fastighetsutvecklingen riktar sig mer mot större fastighetsinvesterare. Peab Bostad AB bygger
ca. 2 000-2 500 bostäder om året, av dessa är ca. 150 villor. Resten är till 90 procent
bostadsrätter och 10 procent hyresrätter avseende upplåtelseformen, något Peter förklarar med
att det är marknaden som styr att fördelningen ser ut som den gör.
5.4.1 Investeringsbeslutet

Det är betydlig mer lönsamt med bostadsrättsprojekt än hyresrättsprojekt för Peab Bostad AB.
Hyresrätterna är dock en säker investering och Svensson förklarar att det är därför som så
många pensionspengar placeras i just hyresrätter. Men marginalen på projekten är betydlig
lägre på hyresrätter än bostadsrätter för dem. Peab Bostad AB har funnits sedan 2011 och
marknaden har sett ut på samma sätt hela denna tiden och deras fördelning mellan
upplåtelseformerna, enligt honom. Därför har beslutet om upplåtelseform varit relativt
okomplicerat för deras del, då bostadsrättsprojekten är mycket mer lönsamma. Svensson
beskriver också att Peab Bostad AB är en bostadsrättsutvecklare och inte ett hyresrättsbolag,
det är en affärsmodell som bolaget har valt.
Svensson beskriver att de kommer till en brytpunkt mellan upplåtelseformerna i vissa fall när
de skall utveckla bostäder i mindre städer. Där är det inte en självklarhet att välja bostadsrätter
då lönsamheten inte är lika god som i storstadsregionerna eller andra tillväxtorter.
“Som det har sett ut de senaste åren så har produktion av bostadsrätter varit en betydligt mer
lönsam affär för oss”, säger Peter Svensson.
De gör dock en avvägning i varje projekt hur det ser ut på orten med t.ex. betalningsförmåga
på bostadsrätter och vad du kan ta ut i hyra för hyresrätterna. I Skövde nämner han som exempel
att de har möjlighet att få ut 1 800 kr/kvm och i Stockholm så har du möjlighet att få en hyra
på 2 400 kr/kvm. Men vi måste också ta hänsyn till skillnader i kostnaderna för projekten. Där
markpriser och kostnader för produkten kan skilja mellan orterna för att avgöra var
lönsamheten blir som störst för en investering. Det är så många olika företag som vill bygga
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hyresrätter på marknaden med det är svårt att få någon lönsamhet. Många konsumenter har inte
råd att bo i nya hyreslägenheter, det är den dyraste formen att bo i enligt Svensson.
Han nämner att de har två huvudspår att gå på för att avgöra vilken upplåtelseform de skall
bygga. Det ena är när kommunen har markanvisningar som gör att kommunen stipulerar att
området skall bestå av t.ex. 20 procent hyresrätter. Det andra är valet för dem vilket projekt
och upplåtelseform de skall börja med i projektet. Peab är så pass stora och kapitalstarka så att
de till största delen köper egen mark och behöver inte gå på kommunens markanvisningar.
Svensson berättar att deras byggrättsportfölj består utav ca. 20-25 procent markanvisningar och
resten är egna byggrätter. Han är med i hela processen för investeringar och projekten beräknas
tidsmässigt hamna på mellan 3-10 år beroende på komplexiteten. Svensson berättar också att
de har noggranna analyser och strategier för deras investeringsprojekt. Samt att de väljer med
omsorg för hur lång tid ett projekt beräknas ta för att bli färdigt innan de investerar. De har
även aktiv strategi när det gäller vilka lägen de vill verka i med sina projekt. Svensson berättar
att de delar in marken de förvärvar i lägena A-, B- eller C-lägen och att Peab Bostad AB har
en vald strategi att verka i B-lägen, som innebär att inte projektera i de mest centrala
attraktivaste delarna av storstadsregionerna. Deras strategiska tidshorisont på dessa projekt är
mellan fem till sju år.
Beslutet om vilken upplåtelseform som ska produceras och om det är till störst del externa eller
interna faktorer som styr, säger Svensson att det är marknaden som styr och att det beror på
externa faktorer. Vissa projekt som t.ex. att utveckla gamla regemente vilka de har flera
stycken, har en tidshorisont på 20-25 år och där vet han inte om det finns ett givet val för vilken
upplåtelseform som passar bäst. Då är tidshorisonten så lång att det kan variera under tiden
som projektet fortskrider. Svensson nämner att marknaden hela tiden varierar och att det alltid
finns risk för och en osäkerhet om att bostadsrätterna inte blir sålda. Han säger dock att Peab
Bostad AB är så pass stora och kapitalstarka att de har möjlighet att starta projekt med helt
egna medel och sedan bestämma under byggnationens gång. Om vilken upplåtelseform det
avser att bli om förutsättningarna ändras på marknaden. Det är något som är vanligt för Peab,
att de börjar på byggnationen och börjar provsälja som bostadsrätter. Skulle sedan intresset visa
sig svalt så ställer de istället om projektet till hyresrätter. Peab bygger mycket på mindre orter
i landet och där är det vanligt att detta förekommer, då det är svårt att avgöra på förhand hur
marknaden verkligen är på de mindre orterna.
Hans uppdrag som chef över affärsinriktingen bostadsutveckling är att leverera så bra
avkastning som möjligt för bolagets aktieägare och rationella beslut är ofta avgörande i
investeringarna. Dock säger Svensson att de också själva väljer att upplåta hyresrätter
tillsammans med bostadsrätter, för att få en bra blandning i områden och på sätt skapa ett mer
attraktivare område. Han säger att det ger många fördelar med att blanda upplåtelseformerna i
ett område. Samt att större områden mår bättre med en variation av olika typer av bostäder och
byggnader. Både i hur byggnaderna ser ut och att det finns både äldre och nyare bostäder i ett
område. Företaget vill också gärna bidra till en positiv social utveckling på många platser, och
kan då välja alternativ som inte alltid är de mest lönsamma, men som ger andra bra effekter.
Han berättar att de även satsar mycket pengar vid sidan av projekten, till exempelvis
ungdomsgårdar och andra sociala insatser.
“Vi är så pass stora att vi behöver ta ett större ansvar än vad många mindre aktörer gör, vilket
vi jobbar mycket med”, säger Peter Svensson.
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5.4.2 Beslutsunderlaget

Svensson säger att de tar fram och använder sig av omfattande marknadsunderlag innan sina
investeringar. Mycket består också av resursfrågor i ett projekt där det skall finnas tillgänglig
personal under projektets gång. Han nämner att de gör enkla intäkt- och kostnadskalkyler, där
marginalen på projektet räknas fram. Andra aspekter som är viktiga att undersöka i underlaget
är att titta på hur mycket kapital de binder och hur länge de binder kapitalet. Samt vad ger hela
projektet för tänkt total avkastning. I underlaget för beslut så tänker Svensson också på vad det
ger för fördelar till Peabs tre andra affärsområden.
När det gäller scenario- och känslighetsanalyser så säger han att de använder sig av en egen
risk- och möjlighetslista. I den så finns det olika scenarion som bedömer projekten från fall till
fall. I stora projekt som pågår i kanske mer än tio år så har de både siffror och olika
faktaunderlag i kombination med erfarenhet. Det enda man vet i dessa stora projekt är att det
inte blir som man räknat med och får istället titta på vad underlaget ger för riktning om hur
projektet kan tänkas bli. Ju längre projekt desto viktigare med underlaget och dess riktning.
När det gäller valmöjligheter med projekten och användandet av real options så är det viktigt
att ha en sådan möjlighet. Han tar upp att en flexibel detaljplan är en sådan möjlighet och att
det gör att marken blir mer intressant för dem. Intervjun kommer därefter in på om det är någon
skillnad i deras underlag mellan upplåtelseformerna. Svensson nämner här att de har samma
kalkylbas och underlag när de skall beräkna hyresrätter och bostadsrätter, men att vissa
parametrar ändras beroende på vilken upplåtelseform de väljer. Sedan går vi in på vad han tror
att det skiljer sig i ett identiskt projekt mellan att bygga hyresrätter eller bostadsrätter och här
påstår han att det är 5 000 kr/kvm mindre i kostnader att bygga hyresrätter för projektet som
helhet. Därefter tar Svensson upp att skillnaden i försäljningspris för ett projekt i Linköping
som Peab säljer som hyresrätter kontra bostadsrätter. Han skulle vilja påstå att de skulle få ut
ca 10 000 kr/kvm mer i vinst för att sälja lägenheterna som bostadsrätter än att sälja
motsvarande lägenheter som hyresrätter till en fastighetsägare med dessa förutsättningar.
Detta förklarar Svensson med risk/möjligheter och han menar att den marknad som är mest tuff
att ge sig in på kapitalmässigt är bostadsrättsmarknaden. Det är en bra affär i goda tider men i
tuffare tider så kostar det också och det gör att du måste ha fått möjlighet att spara kapital i bra
tiderna för att överleva de sämre. Som exempel på åtgärder de kan behöva göra i sämre tider i
tar han upp att utvecklarna då kan tvingas köpa tillbaka osålda lägenheter. Projekten tar längre
tid samtidigt som utvecklarna måste finansiera föreningen så att den bär sig själv ekonomiskt.
Svensson förklarar vidare att som han ser på det är hyresrätterna och bostadsrätterna är två helt
separata marknader och är svåra att direkt jämföra.
5.4.3 Vilka omvärlds-/påverkansfaktorer är viktiga

Svensson beskriver att Peab har en fördel att de funnits på marknaden under lång tid och fått
möjligheten att bygga upp sina muskler över tiden. De diversifierar sina risker med att ha olika
affärsområden och grenar i sina verksamheter, vilket i olika konjunkturer är en fördel mot vissa
utvecklare som endast verkar på bostadsrättsmarknaden. Han poängterar att det som nu skrivs
mycket om marknaden i media, med att bostadsrätter har fått tuffare tider är något som till stor
del handlar om marknaden i Stockholm. Att marknaden går upp och ner beskriver han också
som “normalt” historiskt sett, och något som går i cykler.
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“Ungefär åtta års cykler på marknaden är något som aktörer på bostadsmarknaden får räkna
med. Att det är lite skakigt i vissa tider och det behövs sättningar på marknaden för att den
skall vara sund”, säger Peter Svensson.
Att verka som utvecklare i fastighetsbranschen som består av cykler innebär att de måste agera
långsiktigt och vara medvetna om att företaget ska klara av att ha verksamhet i både låg- och
högkonjunkturer. En grundprincip som Svensson, tillsammans med företaget har är att aldrig
bygga eller förlita sig på en verksamhet med bidrag. Som exempel tar han upp investeringsstöd
till nyproduktion för hyresrätter där bidragen varierar över tid och inte något du kan räkna med
skall finnas. Men självklart är det en viktig faktor som påverkar och något Peab Bostad AB
följer noga vilka möjligheter som kan utnyttjas i projekten.
Något som är viktigt enligt Svensson är helt klart de marknadsförutsättningarna som råder på
marknaden och i slutändan är det kundens betalningsförmåga på marknaden som påverkar. Han
svarar att allmännyttans påverkan är sekundärt för Peab Bostad AB men att det primära
ansvaret för att kommunens skall ha bostäder till alla ligger hos kommunerna och de
allmännyttiga bolagen. Många kommuner räknar i sin budget med att få intäkter på de
byggrättsförsäljningarna som görs av kommunens mark. Det gör att bostadsrättsalternativet
också ger högre intäkter till kommunen än vad hyresrätter skulle ge. Svensson nämner som
exempel att ett markpris över 2 000 kr/BTA gör att hyresrätterna inte blir lönsamma och det
leder till att projekten också leds mot bostadsrätter.
Han tror vidare att de skattemässiga förutsättningarna i politiken måste ses över för att kunna
göra hyresrätter mer attraktiva att bygga för de privata aktörerna. Han eftersträvar en mer
långsiktig politik för att göra hyresrätten mer attraktiv då den verkligen behövs. Han poängterar
också att byggföretagen kan bli mer effektiva i sin byggprocess för att kunna få till ännu
billigare hyresrätter. Svensson förklarar att det idag kostar alldeles för mycket pengar för
hyresgästen att hyra en lägenhet med standardutrustning och att det då inte finns mycket
utrymme till att spara något till sig själv. Detta kan jämföras med alternativet att köpa en
bostadsrätt med dagens låga reporänta som gör att bostadsrätten då blir billigare per månad ur
kundens perspektiv. När vi frågar om ett eventuellt införande av marknadshyra på hyresrätter
skulle ändra deras investeringsbeslut så säger han att det råder i princip marknadshyra idag då
de använder sig av presumtionshyra för deras nyproduktion. Skulle marknadshyra införas så
leder det in på politik och kan få många andra effekter. T.ex. att många hyresgäster skulle bli
mer beroende att få bostadsbidrag från staten för att klara av sin hyra. Som i sin tur kan leda
till negativa sociala effekter för befolkningen, och ökade kostnader för samhället. Svensson
förordar ett stabilt rättvist långsiktigt system som gör att hyresrätter får samma förutsättningar
som bostadsrätten. “Ränteavdragen är ett styrinstrument som påverkar men skulle inte självt
påverka valet till att hyresrätter blir förmånligare att bo i”, tror han. Amorteringskravet som
införts för finansiering av en bostadsrätt påverkar i andra hållet till att kostnaden blir högre
trots att det blir ett sparande för den boende. När vi går in på byggkostnaderna för de olika
upplåtelseformerna så säger han att hyresrätter är ca. 5 000 kr/kvm billigare att producera än
bostadsrätten och det beror framförallt på att markkostnaden skiljer sig, detta gäller när du
köper mark av kommunen. Har du en egen förvärvad mark så skiljer sig kanske kostnaden med
endast 1 000 kr/kvm.
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5.5 Derome Hus AB
Respondent: Peter Mossbrant, VD Derome Hus AB.
Deromegruppen är Sveriges största familjeägda träindustri som grundades 1946. Företaget
startade som ett sågverk i den halländska orten Derome och har sedan utvecklats till att bli en
industrikoncern som förädlar hela vägen från skog till färdigt hus, med byggande i trä som
genomgående vision för en långsiktigt hållbar framtid. Koncernen har ca. 2 200 anställda
medarbetare och omsatte år 2018 ca. åtta miljarder kronor. Företaget bygger i hela Sverige och
har idag 22 egna produktionsanläggningar från Kalix i norr till södra Sverige. De har fyra
affärsområden inom industrikoncernen, vilka är Derome Timber AB, Derome Byggvaror- &
Träteknik AB, Derome Hus AB och Andersson Haus & Dach. Samt en fastighetskoncern som
i huvudsak ägnar sig åt förvaltning av deras fastighetsbestånd. Peter Mossbrant är VD på
Derome Hus AB, i vilket affärsområde det ingår fyra grenar som är A-Hus, Derome Plusshus,
Varbergshus och Derome Mark & Bostad. Där Mark & Bostad har bostads- och
stadsutveckling som sin huvudsakliga verksamhet, medan de andra är varumärken för småhus.
De tillverkar i dessa varumärken både prefabricerade hus i egna fabriker och lösvirkeshus
genom Varbergshus. Mossbrant har lång erfarenhet inom företaget och har arbetat där i olika
roller i över 30 år. Han började 1995 arbeta som projektledare för nybyggnationer och
bostadsutveckling. Sin nuvarande roll som VD för affärsområdet har han haft i 13 år. Derome
Hus AB bygger ca. 1 500-2 000 bostäder varje år. Fördelningen mellan upplåtelseformerna i
flerbostadshus har de senaste åren varit att ca. 80-90 procent varit bostadsrätter och resterande
del hyresrätter.
5.5.1 Investeringsbeslutet

Derome Hus arbetar alltid fram ett väl underbyggt underlag inför sina potentiella investeringar,
och beslutet om att inleda ett projekt med nyproduktion tas av deras styrelse. Men han säger
att de inom affärsområdet har vissa ramar inom vilka han som VD ihop med den gruppen som
arbetat fram underlaget kan ta det beslutet själva. Detta är något de tillsammans har arbetat
fram för att kunna ha en kortare beslutsväg, och på så vis kunna ta snabbare beslut. Vilket han
säger är en fördel då en krånglig beslutsväg kan göra att de förlorar projekt genom att någon
annan mer snabbfotad aktör hinner före. Detta är ett system som bygger på förtroende genom
hela organisationen då de inom affärsområdet kan fatta beslut som rör relativt höga summor.
Men han beskriver att detta är något de byggt upp under en lång tid, och något som skapar
engagemang och drivkraft hos de som lokalt arbetar med detta. Det är både externa och interna
faktorer som påverkar beslutet. Han säger att marknaden har varit gynnsam för bostadsrätter
och att dessa varit mer lönsamma i det korta perspektivet. Detta har gjort att de byggt stor del
bostadsrätter de senaste åren. Men Mossbrant tar också upp att han tycker att hyresrätter är en
viktig upplåtelseform som behövs för bostadsmarknaden i stort. Samt att deras företag gärna
vill ha en viss andel hyresrätter inom bolaget för långsiktig egen förvaltning som intern faktor.
Största delen av de hyresrätter som de har byggt förvaltar de själva genom affärsområdet
Derome Förvaltning AB. De har inte som strategi att bygga hyresrätter och sälja vidare dem
direkt till någon annan aktör för förvaltningen. Då marginalen och direktavkastningen för
hyresrätter är lägre tycker han att det är att ge bort det långsiktiga resultatet. Företaget har också
som filosofi att bygga blandstäder, och tror att det är positivt för områdets sociala struktur om
där finns både hyresrätter och bostadsrätter. Att även bygga hyresrätter anser han är bra ur
många perspektiv och han tror inte att Derome varit där de är idag utan att också bygga och
förvalta hyresrätter.
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“Det är svårt att vara en långsiktig stads- och bostadsutvecklare utan att bygga hyresrätter”,
säger Peter Mossbrant.
Utav de hyresrätter som Derome Hus bygger är ca. 50 procent genom markanvisningar, medan
andra hälften är ett eget beslut som grundar sig mycket på interna faktorer att långsiktigt placera
sitt egna kapital. Han säger att risken är betydligt högre vid produktion av bostadsrätter än
hyresrätter. Särskilt som situationen ser ut nu med kraftfull brist på hyresrätter i 70-80 av
landets kommuner gör det att det går att bygga dem med väldigt låg risk där, då risken att de
inte blir uthyrda är närmast obefintlig. Att det är högre risk med produktion av bostadsrätter
beror på att det är fler faktorer de måste titta på där och ta hänsyn till, där marknaden och en
sjunkande efterfrågan är den absolut största risken. Mossbrant säger att företaget har som krav
att minst 50 procent av bostadsrätterna måste vara sålda innan de startar ett projekt. Han nämner
också som risk att de tittar på lagret av osålda bostadsrätter. Varje lägenhet som inte är såld
innebär kapitalbindning för dem, vilket gör att de inte vill ha för många projekt med relativt
höga andelar osålda lägenheter igång samtidigt.
“Genom att bara bygga på med nya projekt sålda till 50 procent innebär det på sikt att vi
bygger ett enormt lager av osålda lägenheter, som binder kapital och inte ger någon
avkastning”, säger Peter Mossbrant.
Han säger att de alltid är väl underbyggda i sina beslut, och grundar dessa mycket på underlagen
som tas fram. Men erfarenhet och magkänsla är viktiga egenskaper och som underlättar arbetet
på platser de har god kännedom om. Mossbrant nämner som exempel att processen blir enklare
på marknaden i Varberg där han bott och arbetat länge, vilket gör att han vet mycket innan
undersökningarna. På en ny plats däremot är marknadsundersökningar och liknande viktigt och
en förutsättning för att kunna investera i nya projekt. Han framhåller dock att de alltid gör
undersökningar, men det är omfattningen av dessa som skiljer sig beroende på hur väl de känner
orten.
5.5.2 Beslutsunderlaget

Som underlag för investeringarna använder Derome Hus olika kalkyler som bygger på platsens
förutsättningar och marknadsundersökningar. I vilken ordning arbetet med underlag görs beror
mycket på vilken erfarenhet de har av platsen. De har ingen exakt ordning som måste följas vid
varje projekt, utan framtagningen av underlaget beror på hur projektet ser ut för att det ska
göras på ett ändamålsenligt sätt. Vid marknadsundersökningarna tittar de både på hur
förutsättningarna för hyresrätter och bostadsrätter ser ut. Där viktiga parametrar för hyresrätter
är hur långa köer det finns och hur det kommunala bolaget där agerar (vad och hur mycket de
bygger). För bostadsrätter är det viktigt att undersöka marknaden i stort, vilket behov av nya
bostäder som finns och hur försäljningar har gått historiskt sett. Mossbrant säger också att det
är viktigt att i underlaget ta med hur de faktiska förhållandena ser ut på marken. “Många
kostnader i kalkylen är beroende av hur marken ser ut, och en missbedömning där kan lätt göra
att kalkylen går helt fel”, säger han. Som exempel på en kalkyl visar han en marknadskalkyl
där alla kostnader finns uppräknade. T.ex. utredningskostnader, exploateringskostnader m.m.
På intäktssidan räknas sedan ut vad varje lägenhet/hus ger för intäkt efter välgrundade
antaganden. Allt detta ihop ger sedan en total intäkt för projektet efter ett visst antal år. I
exemplet han visade var tiden 18 år, vilket innebär att de också måste räkna på och göra en
bedömning om de kan binda kapitalet för den tiden. “Ju närmare i tid vid kommer och ju större
beloppen blir desto noggrannare blir kalkylen”, säger Mossbrant. Derome Hus har en
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projektutvecklingsorganisation på ca. tio personer som arbetar fram underlagen. Inom den finns
projektledare och projektutvecklare med olika kompetenser för att täcka in alla områden.
De använder ofta scenario- och känslighetsanalyser, men de har inget modell för det som alltid
måste användas. Utan det används i de fall när det är motiverat och då på ett ändamålsenligt
sätt. Mossbrant säger att det sällan är nödvändigt att göra avancerade analyser vid mindre
projekt med få bostäder. Vid större projekt anser han att de har relativt bra koll vilka
kostnaderna blir. Däremot är intäkterna vid produktion av framförallt bostadsrätter svårare att
uppskatta då marknaden kan förändras. Där säger han att känslighetsanalyser fyller en funktion
och genom att räkna ut ett realistiskt bästa och sämsta scenario får de ett spann inom vilka
intäkterna med stor sannolikhet hamnar. Vid sådana analyser är det viktigt att vara nära
marknaden för att de ska bli trovärdiga.
“Det räcker inte med att räkna på bara i vilken stad det är, utan det är viktigt att också titta
på hur mikrosamhället ser ut. T.ex. Tylösand och Snöstorp har helt annorlunda förutsättningar
trots att de tillhör Halmstad”, säger Peter Mossbrant.
Som real options nämner Mossbrant att Derome Hus har en markbank där all deras mark är
samlad. Genom denna får de en bra överblick över var de har mark och på vilka platser
marknaden är som bäst. Har de mark i ett område med bra tillväxt innebär det bra möjligheter
att bygga där, medan på andra platser kan det vara mer lönsamt att vänta. Att äga mycket mark
är också en kapitalbindningsfråga då marken i sig inte ger någon avkastning, vilket gör att de
inte kan köpa mark för långsiktigt. Han nämner också som real options att det är möjligt att
ställa om projekt och ändra upplåtelseform under tiden. Han nämner ett exempel på när de
byggde en ny stadsdel tillsammans med andra aktörer i Varberg för några år sedan, där de i
marknadsanalysen varit osäkra på marknaden för bostadsrätter och därför beslutat att bygga
hyresrätter. I takt med att tidigare hus växte fram visade det sig dock att marknaden var starkare
än de först trodde, och de modifierade då till att bygga bostadsrätter istället. Vilket innebar en
större risk, men något de blev beredda att ta med tanke på hur marknaden utvecklade sig.
5.5.3 Vilka omvärlds-/påverkansfaktorer är viktiga

Som viktiga omvärldsfaktorer nämner Mossbrant att marknaden i stort och den ekonomiska
utvecklingen i landet med räntor och liknande påverkar investeringsvalet. Derome Hus har som
strategi att inte låna mer än 60 procent av sitt kapital då trappstegsfaktorer gör att det inte då
längre är lönsamt. Hur den ekonomiska utvecklingen ser ut påverkar också marknaden i stort
och kundernas efterfrågan. Han säger att det är betydligt lättare att sälja bostadsrätter under
högkonjunkturer, och att konjunkturen till viss del påverkar deras investeringsbeslut. Men han
framhåller också att de har flera ben att stå på, och har under alla sina år i branschen säger han
att det alltid funnits en efterfrågan på hyresrätter oavsett konjunkturläget. Vilket då också leder
till att denna upplåtelseform ökar under lågkonjunkturer.
Kommunens roll tycker han till viss del påverkar deras investeringsbeslut. Markanvisningar
om hyresrätter är så vanligt idag att alla aktörer måste förhålla sig till det och ofta bygga en
viss andel hyresrätter på mark förvärvad av kommuner. Derome Hus har dock ett långsiktigt
perspektiv och väljer relativt ofta att bygga hyresrätter utan att det är ett krav. Han säger att ca.
hälften av deras hyresrätter är ett eget beslut. Däremot har kommunernas planläggningsarbete
stor betydelse för vad som byggs. Mossbrant menar att kommunerna (som har planmonopol)
styr vad som ska byggas genom var de tillåter ny bebyggelse. Som det varit på senare tid vill
både de och staten ha förtätning av städerna, vilket gör att mer centrala fastigheter och mark
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lämplig för bostadsrätter säljs. Kommunerna styr alltså till viss del marknaden på detta sätt, då
mindre mark för hyresrätter tas fram. Samt att det är en stor inkomstkälla för dem då de genom
förtätning både kan få mindre kostnader genom att utnyttja befintlig infrastruktur och sälja
marken till högre priser. Han tycker vidare inte att det bara är allmännyttan som har ett ansvar
för att det ska produceras nya hyresrätter. Det bästa är ett system där det är lika förutsättningar
för både kommunala och privata aktörer att bygga hyresrätter. Därför säger han att staten
genom investeringsbidrag andra åtgärder som t.ex. moms på hyran bör göra det möjligt för
privata aktörer att också bygga dessa. Skulle det enbart vara allmännyttans ansvar att bygga
hyresrätter tror han dels att den marknaden skulle bli mer ineffektiv och att det skulle kosta
mer skattepengar, då de många gånger bygger dyrare än vad privata företag gör.
“Får alla samma möjligheter ger det en bättre konkurrens, och den entreprenörsanda och de
effektiva processer som finns hos privata bostadsutvecklare skapar en tävlan som gör alla
aktörer bättre”, säger Peter Mossbrant.
Investeringsstödet för hyresrätter som finns nu tror han till stor del behövs på grund av den
hyresreglering som finns. Mossbrant säger att det historiskt sett ofta funnits någon form av
investeringsbidrag till hyresrätter, även fast de har sett ut på olika sätt. Enligt honom har
byggkostnaderna historiskt ökat mer än hyrestaket under samma tid. Så utan det hade det blivit
svårare och svårare att bygga hyresrätter. Det är ett sätt för staten att möjliggöra produktion av
hyresrätter även fast man har begränsat aktörernas möjligheter till vinster genom taket för
hyrorna som får sättas. Han tar upp att det hjälper till att göra hyresrättsprojekt mer lönsamt i
alla städer förutom i landets tre största städer. Eftersom man genom att ta bidraget förbinder
till ett hyrestak, som är lägre än bruksvärdestaket blir det mindre lönsamt på de mest
attraktivaste platserna. Men i övriga städer som t.ex. Halmstad ökar det lönsamheten, enligt
honom.
För att öka motiven att bygga hyresrätter och utjämna systemet tycker han att man borde
marknadsanpassa hyrorna. Mossbrant säger att i dagens system går det att hyra en lägenhet i
centrala Varberg med bästa läget för 950 kr/kvm, samtidigt som en liknande lägenhet i
ytterområdena har ungefär samma hyra. Detta anser han är två helt olika marknader, och genom
att i snabbare takt kunna anpassa hyrorna i de attraktiva områdena efter marknaden kan
positionerna förskjutas vilket också gör ytterområdena mer attraktiva. Han tror dock inte på att
helt fri hyressättning är en bra väg att gå. Det skulle snarare skapa kaos i landet än att lösa
bristen på hyresrätter, tror han. Nybyggnationer av hyresrätter är beroende av skattemedel och
bidrag på olika sätt, men hur och till vem pengarna ska fördelas kan se ut på olika sätt, fortsätter
han. I Sverige har vi under lång tid byggt upp ett socialt hållbart samhälle där befolkningen är
solidarisk och foglig att betala skatt. Men en helt fri marknadshyra skulle göra samhället mer
individualistiskt där mycket skattemedel istället skulle behöva gå till bostadsbidrag och andra
bidrag. Presumtionshyra är något de använder vid nyproduktioner och något som ökar motiven
att bygga hyresrätter. Men han tycker egentligen inte att det är ett bra system att man under
vissa förhållanden får göra undantag från reglerna som presumtionshyra innebär. Genom att
marknadsanpassa hyrorna skulle förutsättningarna vara mer förutsägbara och lika för alla
aktörer. Då finns det ett hyrestak som speglar marknaden och det blir lättare att ta ställning till
om projektet blir lönsamt eller inte, utan att behöva göra undantag från reglerna som bara gäller
i ett visst antal år.
Byggkostnaderna menar Mossbrant skiljer sig åt mellan de olika upplåtelseformerna. Det är
dyrare att bygga bostadsrätter i framförallt byggherrekostnader och det är två delar som styr
det. Den ena delen kallar han den administrativa delen som innebär att det är mer kostnader
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relaterade till marknadsföring, försäljning m.m. för bostadsrätter. Denna del kan uppgå till 2
000-3 000 kronor extra per kvadratmeter. Den andra delen är att det ofta är högre markpriser
och högre standard för bostadsrätter, som kostar allt från 1 000-10 000 kr/kvm extra. En
bostadsrättsköpare har andra krav när det gäller standarden på lägenheten och eftersom kunden
då köper sin lägenhet är de mer måna om hur den ser ut och vilka tekniska lösningar som finns.
Vid produktion av bostadsrätter måste de också jobba mer med arkitektur och kunden måste
tycka om läget.
“Du vill känna skillnad som köpare att du inte köper en hyresrätt till ett bostadsrättspris”,
säger Peter Mossbrant.
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6. Analys
I analyskapitlet analyseras den fakta som kommit in genom intervjuerna, och respondenternas
svar jämförs med varandra. Sedan kommer dessa svar att knytas till teorierna i den teoretiska
referensramen och faktorerna i kapitlet om påverkansfaktorer. Framställningen här följer
samma upplägg som empiri-kapitlet, där tre huvudfrågor analyseras i olika underrubriker.
6.1 Investeringsbeslutet
6.1.1 Hur tas investeringsbeslutet

Alla respondenter beskriver att det viktigaste första steget vid nyproduktioner är att hitta
lämplig mark för ändamålet. Grunden för att inleda arbetet med underlag och undersökningar
är att det finns en konkret mark att ta hänsyn till, då alla fastigheter är unika och
förutsättningarna på den aktuella platsen är av stor betydelse. Sedan skiljer de olika
respondenterna sig i hur formell själva beslutsprocessen är. De större bolagen BoKlok,
Riksbyggen och Peab har en mer formell beslutsprocess där de arbetar fram underlag lokalt,
men besluten fattas av en styrelse eller beslutskommitté på annan ort. Derome Hus har också
en liknande process där besluten formellt fattas av en styrelse. Men Mossbrant tar upp att de
inom vissa ramar kan fatta relativt stora beslut utan styrelsens godkännande för att kunna vara
snabbfotade. På de övriga företagen beskriver de respondenterna att det beror på att de är stora
företag och att de olika regionerna ska få liknande förutsättningar, vilket gör besluten tas av
någon som inte har den lokala förankringen. Johansson på BoKlok beskriver bland annat att de
måste ha styrelsebeslut tre gånger innan en byggnation inleds. Medan Prissberg på Riksbyggen
tar upp att den relativt långa beslutsprocessen beror på att de är ett stort företag där alla regioner
ska dela på samma kassa. Men han säger också att det kan vara en nackdel då deras beslut tar
längre tid än för många andra aktörer. Det intervjuade företagen som är mindre beskriver dock
att beslutsfattandet inte är lika formellt. Mjöbäcks Entreprenad beskriver att de personerna som
fattar besluten också tar fram underlagen, vilket leder till att de snabbt kan ta beslut.

6.1.2 Vilka interna och externa faktorer påverkar beslutet

Beslutet att välja om de ska bygga hyresrätter eller bostadsrätter tas tidigt i de flesta projekt.
Alla respondenter beskriver att det är externa faktorer som styr beslutet mycket, medan de har
olika uppfattning om hur stor påverkan interna faktorer har. En tydlig trend från alla intervjuer
är att alla har byggt betydligt fler bostadsrätter än hyresrätter på senare tid. Både Riksbyggen
och Mjöbäcks Entreprenad ser sig själva i första hand som bostadsrättsutvecklare och går in i
de flesta projekt med huvudspåret att de ska bygga bostadsrätter. De beskriver båda att en stor
anledning till det är den interna faktorn att hyresrätter innebär stor kapitalbindning för dem,
eftersom de har perspektivet att i så fall förvalta hyresrätterna i egen regi. Nergården har också
det interna perspektektivet att det är svårt för dem att binda kapital i fastigheter då de har
mycket egen produktion med egna anställda, vilket kräver likviditet för att kunna betala löner
och liknande. Prissbergs perspektiv är snarare att för dem innebär kapitalbindning i hyresrätter
minskade möjligheter att investera i ny mark. Derome Hus styrs också av interna faktorer i sitt
investeringsval, och Mossbrant säger att deras strategi är att de som företag vill bygga och
förvalta hyresrätter. För att vara en långsiktig och respekterad bostadsutvecklare tror han att
det viktigt att kunna bygga båda upplåtelseformerna. Alternativet till att ha hyresrätter är att
sälja dem efter byggnationen. Detta menar respondenterna ger sämre lönsamhet då det är ett
led extra som ska tjäna på affären och att deras marginal då blir lägre. Johansson och Nergården
tar särskilt upp detta, medan även de andra respondenterna är inne på samma spår. Mossbrant
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säger också att bygga hyresrätter för att sälja direkt är att ge bort det långsiktiga resultatet på
dessa.
Johansson och Svensson säger att för deras del är det till största del externa faktorer som styr
investeringsvalet. Båda tar upp att det för deras del är en mycket mer lönsam investering att
bygga bostadsrätter istället för hyresrätter. Marknaden har de senaste åren varit extremt
gynnsam för den upplåtelseformen, vilket har ökat motiven att bygga till störst del
bostadsrätter. Prissberg och Nergården tar också upp hur viktig marknaden är för
investeringarna, och att man måste ta hänsyn till externa faktorer när beslut ska tas. Viktigt för
alla respondenter är alltså att göra så lönsamma investeringar som möjligt och att maximera
vinsten på olika projekt, vilket även den förväntade nyttoteorin tar upp, (Edwards, 1954).
Johansson och Prissberg vänder också på resonemanget om att efterfrågan inte är som störst på
nyproducerade hyresrätter. Enligt dem är nyproducerade hyresrätter för dyra att bo i, och
Prissberg säger att billiga hyresrätter bara finns i begagnatbeståndet. Men genom att bygga
bostadsrätter frigör det begagnade hyresrätter och en sund bostadscykel kan uppstå.
6.1.3 Har det ena alternativet högre risk än det andra

Att risken är större vid investeringar av bostadsrätter är högre än vid hyresrätter är alla
respondenterna överens om. Johansson menar att hyresrätter är en tryggare investering på så
vis att de är lättare att hyra ut, särskilt när bostadsköerna är långa. Men han säger också att de
inte går att sälja till en fastighetsägare till ett lika högt pris, vilket gör lönsamheten lägre på
dessa. Den stora konkurrensfördelen hyresrätter har gentemot bostadsrätter är att när de säljer
dem till 100 procent från början. Med bostadsrätter säljer de alltid minst 40 procent innan
byggnationen startar, men måste alltid ta en risk för de lägenheterna som inte är sålda från
början. Vilket kan bli 60 procent och blir då fort stora summor om de blir svåra eller ta tid att
sälja. Derome Hus har också liknande riktlinjer om att viss andel måste vara såld innan
byggnation startar, de har 50 procent som krav. Även Mossbrant säger att bostadsrätter har en
betydligt högre risk då framtida utveckling och försäljning alltid innebär en viss osäkerhet. Han
nämner också risken är stor vid många “halvsålda” projekt, då det binder mycket kapital.
Riksbyggen har ungefär samma bild att hyresrätter är en tryggare investering med lägre
marginaler. Han är inne på att den största risken med bostadsrätter är att de är väldigt här och
nu i tid, vilket gör att marknaden kan förändras snabbt med en sjunkande efterfrågan. Han säger
att detta mycket beror på kundernas vilja och betalningsförmåga. Hela bostadsrättsmarknaden
bygger på att kunderna efterfrågar och är beredda att betala för dem. Riksbyggen och Mjöbäcks
Entreprenad tar också upp den interna kapitalbindningen som hyresrätter innebär som en risk
för den upplåtelseformen. Att binda det kapitalet för så lång tid menar de är riskfyllt och en
anledning till att byggande av bostadsrätter enligt dem är mindre riskfyllt för deras företag.
Prissberg nämner också att kundernas mentala bild är en risk vid rykten om nedgång på
marknaden. Kopplingen blir tydlig till prospektteorin som säger att människor i hög grad
övervärderar negativa händelser, (Kahneman & Tversky, 1979).
Peab ser ingen stor skillnad avseende risken mellan de olika upplåtelseformerna, Svensson
menar att dessa är två helt separata marknader och svåra att direkt jämföra.
Bostadsrättsmarknaden är dock kapitalkrävande att ge sig in på och marknaden går upp och
ner. Vilket i sig kan innebära en risk och betyder att det är nödvändigt att spara i bra tider för
att överleva de sämre. De är också genom sin storlek så stora och kapitalstarka att de har
möjlighet att starta projekt med helt egna medel och provsälja bostadsrätterna. Går de sedan
inte att sälja kan de ställa om till hyresrätter, vilket är en styrka för dem och reducerar deras
risk. Nergården säger att bostadsrätter varit i stort sett riskfritt de senaste åren och att det därför
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är svårt att anse att de har hög risk. Ur ett längre perspektiv spelar dock konjunkturen roll, och
ju sämre tider det är generellt ju mer ökar risken. Då merparten av respondenterna ser
bostadsrätter som en mer riskfylld investering än hyresrätter är inte prospektteorin utvecklad
av Kahneman & Tversky (1979) direkt tillämplig för denna studie. Då de ändå till störst del
bygger bostadsrätter. Enligt teorin skulle de i högre grad hellre ha valt en mindre lönsam
investering mot att den är säkrare, men alla bygger en relativt låg andel hyresrätter. Eller går
resultatet att tolka som att riskfria investeringar saknas, då det är svårt att överhuvudtaget bygga
hyresrätter med lönsamhet. I de fallen säger Kahneman & Tversky (1979) att det är enda
gången investerarna blir mer riskvilliga. Nergården säger också att det är omöjligt att ta helt
säkra beslut i fastighetsbranschen, och att alternativen alltid har en viss osäkerhet. Vilket leder
till att alla beslut har en viss del chansning i sig, och att det är omöjligt att genom statistik
förutsäga allt. Något som även övriga respondenter är inne på.
6.1.4 Väljs alltid det mest rationella alternativet eller förekommer det att beslut tas på andra
grunder, t.ex. erfarenhet och magkänsla

Som tidigare nämnt ser sig flera företag som bostadsrättsutvecklare och som i första hand
bygger detta. Ingen respondent bygger högre andel än max 20 procent hyresrätter, trots alla
respondenter ser behovet av dem och tycker det är en viktig upplåtelseform. Fyra av fem
respondenter tar också upp att merparten av deras hyresrätter kommer till på grund av att det
finns markanvisningskrav från kommunerna. Det är endast Derome Hus som bygger högre
andel (ca. 50 procent) genom eget val. De stora företagen framhåller dock att de också bygger
hyresrätter på egen mark för att ta ett socialt ansvar. Svensson nämner att de i vissa områden
väljer att blanda upplåtelseformerna för att skapa en blandstad där. Detta är inte alltid det mest
rationella då 100 procent bostadsrätter ofta hade gett bättre lönsamhet. Han säger att bolag av
deras storlek bör ta ett visst socialt ansvar. Även BoKlok, Riksbyggen och Derome Hus är inne
på samma spår att blandstäder är bra för ett områdes utveckling. Johansson och Prissberg
nämner båda exempel på när de byggt bostadsrätter i traditionella miljonprogramsområden för
att få en blandning av upplåtelseformerna. Prissberg säger att dessa projekt inte genererar de
största vinsterna men bidrar till en positiv samhällsutveckling. Även Johansson beskriver dessa
projekt på liknande sätt. Att också bygga projekt som inte är de mest lönsamma är också ett
strategiskt långsiktigt beslut som gynnar företagen i längden är något som både Prissberg och
Mossbrant nämner under de intervjuerna. Det är dock tydligt att företagens utgångspunkt är att
ta rationella beslut utefter lönsamhet i första hand, vilket återigen går att koppla till den
förväntade nyttoteorin, (Edwards, 1954). Samt den normativa beslutsteorin, (Atherton. et.al
2008).
De stora företagen beskriver också att det är svårt att ta beslut på magkänsla, utan att det krävs
omfattande underlag för att bedöma förutsättningarna för en investering. Däremot spelar
erfarenhet roll och alla våra respondenter har lång erfarenhet inom fastighetsbranschen.
Mjöbäcks Entreprenad är det minsta företaget i denna studie och är ett privat aktiebolag, vilket
gör att de inte behöver vara lika formella i sitt beslutsfattande. Nergården beskriver också detta
och säger att mycket av besluten grundar sig i erfarenheter om branschen och magkänsla. Vilket
gör att de passar bra in på den deskriptiva beslutsteorin, som innebär att investerare över tid
bygger upp kunskap och erfarenheter som ligger till stor grund för besluten, (Bell. et.al 1988).
De kan på så vis ibland ta beslut på andra grunder än de mest lönsamma och därmed rationella.
T.ex. att bygga hyresrätter i egen regi för långsiktig förvaltning på orter som passar
familjekoncernen.
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6.2 Beslutsunderlaget
6.2.1 Hur omfattande underlag arbetas fram till grund för investeringarna

Alla företagen arbetar fram relativt omfattande underlag för investeringarna. De större
företagen gör mer utförliga undersökningar och underlag än de mindre, vilket kan bero på att
de inte själva tar besluten. Utan skickar vidare underlagen som grund för de som fattar
investeringsbesluten. Alla bolag nämner att undersökning av marknaden är den viktigaste
parametern att ta hänsyn till vid beslutsfattandet, och den delen de undersöker mest. Som sedan
blir en viktig grund för intäktssidan i kalkylerna. Men de kallar den för olika saker och har
olika parametrar där som de fokuserar på. Anledningen till att de nämner marknadsanalyser
som så viktiga är att det är genom dem som de får veta om det finns potentiella kunder till
projekten, och vad kunderna efterfrågar. Den normativa beslutsteorin är också tillämplig här
då alla gör relativt omfattande undersökningar för att få fram så mycket och bra input som
möjligt inför besluten, (Atherton. et.al 2008). Samtidigt som det också framgår att de använder
den preskriptiva beslutsmodellen för att bygga upp information inför framtida investeringar,
(Atherton. et.al 2008). T.ex. Mossbrant och Svensson nämner att det är svårt att alltid ha en
fullständigt klar bild över hur ett projekt kommer att gå. Därför är det ett ständigt arbete att
bygga upp sin kunskap och erfarenhet inom området, för att kunna utnyttja det i framtida
situationer.
BoKlok och Riksbyggen inleder alltid underlagsarbetet med att göra kalkyler för att grovt
kunna sortera vilka projekt som kan bli tillräckligt lönsamma. På så vis behöver de inte arbeta
vidare med projekt som de tror blir svårsålda. Även Svensson nämner att Peab använder sig av
kalkyler i tidiga skeden för att se om projekten blir lönsamma. Han tar även upp att resursfrågan
är viktig för deras del innan de ska starta ett projekt, de måste kunna säkerställa att det finns
tillgänglig personal till alla projekt för att de ska undvika onödiga stillestånd. Svensson tar även
upp att det är viktigt att i underlaget beskriva hur en investering påverkar övriga affärsområden
inom hela koncernen. Även Prissberg nämner att de i underlagen tar hänsyn till hur ett beslut
kan påverka andra affärsområden inom Riksbyggen positivt.
På alla företagen arbetas underlaget för investeringarna fram lokalt av projektledare med olika
kompetenser, ihop med cheferna som är respondenter i denna studie. Det är olika på företagen
hur inblandade de intervjuade respondenterna är i arbetet med att ta fram underlagen. Men alla
respondenter har ett övergripande ansvar över det underlaget som de får fram. Sedan fattar de
större företagen besluten på annan ort genom en styrelse eller beslutskommitté. Mjöbäcks
Entreprenad skiljer sig mot de andra i och med att de har en kortare beslutsväg, då de inte är
lika stora och har verksamhet i hela landet. Det innebär att de arbetar fram underlag och tar
beslut på samma “kontor”, och att samma personer till viss del både tar fram underlag och fattar
beslut.
6.2.2 På vilket sätt används scenario-, känslighetsanalyser och real options

Laakso (2017) beskriver att känslighetsanalyser är särskilt lämpliga att göra för fastighetsbolag
vid nya investeringar, vilket även intervjuerna visar då alla företag arbetar med det i olika hög
grad. Respondenterna beskriver känslighetsanalyser på ett liknande sätt som artikeln att det är
ett bra sätt att minska osäkerheten i projekten genom att ta hänsyn till de externa faktorer som
kan påverka. De faktorer som nämns vid analyserna är i första hand omvärldsfaktorer, vilket
gör att många av dem behandlas under nästa avsnitt. Det framgår också att dessa analyser har
en stark koppling till real options, då olika scenarion kan leda till att olika alternativ passar
bäst. Vilket Cirjevskis & Tatevosjans (2015) menar har stor betydelse för fastighetsbolag då
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bolagen genom olika möjliga valalternativ kan öka möjligheterna till lönsamhet. Men företagen
arbetar med analyserna och real options på olika sätt.
Johansson nämner att de använder liknande analyser och den viktigaste anledningen till att göra
känslighetsanalyser är att kunna ha en plan b för projekten, då detta minskar osäkerheten. Han
säger att real options är bra att kunna ha om marknaden för bostadsrätter går ner, då det i de
fallen går att göra om projekten till hyresrätter istället. Prissberg är också inne på ett liknande
spår att det är viktigt att vara förberedd på olika händelser och tidigt ha en handlingsplan för
dessa. Han tar också upp att markägandet spelar stor roll för om det finns real options eller inte.
Vid markanvisningar är valmöjligheterna få, vilket gör att teorierna om real options inte är
applicerbar vid markanvisningar. Utan för att kunna ha valmöjligheter måste företagen ha egen
ägd mark. Alla respondenter håller med om att byggrätter har en tydlig koppling till real
options, (Fastighetsnomenklatur, 2006). Men att förutsättningen för detta är att marken inte har
något markanvisningskrav. Men det heller ingen fördel för dem att inneha mark långsiktigt
utan att bygga på den då det inte ger några intäkter. T.ex. Prissberg säger att ett långsiktigt
markägande också binder kapital och Riksbyggen har därför som mål att bebygga fastigheterna
inom en viss tidsperiod.
De flesta respondenterna nämner real options som en möjlighet att modifiera projekt från
bostadsrätter till hyresrätter, då marknaden går ner. BoKlok, Riksbyggen, Peab och Mjöbäcks
Entreprenad ser sig som bostadsrättsbyggare och tar alla upp detta, och nämner något exempel
på när så varit fallet. Mossbrant på Derome Hus tar även upp ett exempel på ett projekt som
gått i motsatt riktning, från hyresrätter till bostadsrätter. Vilket visar på att real options är
möjligt i de flesta fall, förutom när lagar och regler hindrar detta.
6.3 Vilka omvärlds-/påverkansfaktorer har betydelse vid investeringsbeslutet
För att kunna ta långsiktigt hållbara beslut är det många omvärldsfaktorer företagen måste
förhålla sig till. Utefter den modellen som skapades av Kauskale & Geipele (2017) har
påverkansfaktorer varit till stor grund för frågorna till intervjuerna. Men då den modellen är
bred och allmän är det svårt att i varje avsnitt om faktorerna hänvisa till den. Utan den har mer
fungerat som en grund till hela detta avsnitt om påverkansfaktorer, och går att koppla till alla
faktorer som påverkar dem. I avsnitt 6.1 och 6.2 har de två innersta cirklarna behandlats om
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Figur 1. Egenutvecklad modell som bygger på PESTEL-modellen,
som visar hur viktigt det är att ha kännedom om omvärldsfaktorer.
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hur beslutsfattandet går till för individerna och företagen. I följande avsnitt är det fokus på
övriga cirklar av modellen, som innefattar omvärldsfaktorerna utvecklingen inom industrin, i
landet och i världen i stort.
6.3.1 Hur stor roll spelar kommunens agerande vid valet av upplåtelseform

Detaljplaneprocessen är viktig vid nybyggnationer och i de flesta fall är företagen delaktiga i
den processen med att ta fram nya detaljplaner. Men det är ändå kommunerna som har
planmonopol och som på så vis styr bebyggelsen, (Fastighetsnomenklatur, 2018). Alla
respondenter är överens om att planmonopolet ger kommunen en stor roll att styra riktningen
av nybyggnationen inom kommunen. Mossbrant säger att planmonopolet har stor betydelse för
vad som byggs och det de som styr bebyggelsen i hög grad genom det. Han menar att
kommunerna har en stor del i att det byggts så mycket bostadsrätter de senaste åren. Då de
genom att endast detaljplanelägga attraktiva och centrala områden har gynnat bostadsrätterna,
då det hade varit svårt att bygga hyresrätter med samma lönsamhet där. Johansson har en annan
uppfattning att kommunerna i hög grad verkar för en blandning av upplåtelseformerna, och
ofta använder verktyget markanvisningar för att få till fler hyresrätter. Prissberg och Nergården
håller med om detta. Nergården tillägger också att kommunernas intentioner och visioner med
områden är viktiga faktorer för dem när de gör markförvärv, då det är viktigt för deras
strategiska beslut att kommunen har en liknande vision. Under intervjuerna framkommer från
många respondenter att kommunerna i många fall differentierar markpriserna beroende på om
företagen ska bygga hyresrätter eller bostadsrätter. Alla respondenter säger att priserna för
bostadsrätter kan vara betydligt högre än liknande mark för hyresrätter. Svensson och
Mossbrant är inne på att markförsäljningar är en stor intäktskälla för kommunerna, och att de
därför gärna säljer mark till bostadsrätter, då dessa är lukrativare för dem. Mossbrant nämner
vidare att förtätning också sparar kommunen stora summor pengar, då kostnaderna avsevärt
minskar. T.ex. genom att befintlig infrastruktur kan användas.
Respondenterna anser att allmännyttans beslut har en viss betydelse för det egna företagets
investeringsbeslut. Däremot skiljer de sig i hur stort ansvar de tycker ligger på de allmännyttiga
bolagen för att det ska tillkomma nya hyresrätter. Johansson och Svensson anser att detta ansvar
i första hand ska ligga på allmännyttan då dessa har andra förutsättningar an privata bolag.
Johansson menar att detta till störst del gäller i mindre kommuner där det enligt honom är svårt
för andra aktörer, då kunderna är mindre villiga att betala högre hyror eller köpa en bostadsrätt
i dessa kommuner. Mossbrant å andra sidan menar att allmännyttan inte har ett större ansvar
än övriga aktörer, och marknaden hade blivit ineffektiv om endast de skulle bygga hyresrätter.
Utan det viktigaste för honom är att kommunala och privata aktörer får konkurrera på lika
villkor och på så vis utnyttjas skattemedlen bäst. Detta går i hand med den utveckling som har
varit inom landets allmännyttiga bostadsbolag. Där det är tydligt att deras riktlinjer mer och
mer gått mot att konkurrera på lika villkor med privata aktörer, bland annat genom drivas på
affärsmässiga principer, (SABO Allmännyttan, 2018).
Kommunernas möjligheter till att styra beslutet om upplåtelseformen genom markanvisningar
nämner alla respondenter som stor. Fyra av fem respondenter bygger i princip alla sina
hyresrätter genom markanvisningar. Det företaget som skiljer sig mest från de andra är Derome
Hus som endast bygger ca. 50 procent på detta vis, och resten genom egna beslut. Enligt
Boverket (2018) är detta en relativt ny möjlighet som infördes först 2014. Men som verkar har
fått en stor genomslagskraft då alla respondenter tar upp att det i hög grad påverkar valet. Det
verkar efter respondenternas svar vara ovanligt att styra projekt helt eller till stor andel av en
viss upplåtelseform. Utan ofta är kravet på att ca. 15-20 procent ska vara hyresrätter i ett
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projekt. Detta gör att markanvisningsdelen ändå är relativt liten sett till hela projekten, och
något som gör att de flesta aktörer ändå vill gå in i dem. Prissberg och Mossbrant nämner också
att de i vissa fall går in i projekt med markanvisningar för att ligga bra till inför kommande
projekt i den kommunen, trots att markanvisningarna gör det aktuella projektet mindre lönsamt.
6.3.2 Vilken påverkan har dagens hyressättningssystem på valet av upplåtelseform

Johansson och Nergården anser att hyresrätter idag är för dyra att bo i och att
bruksvärdessystemet till viss del håller tillbaka byggandet av hyresrätter. Men att
marknadshyra endast skulle kunna öka andelen hyresrätter i landets storstäder. På mindre orter
skulle inte kunderna vara beredda att betala mer i hyra ändå i de flesta fall. För BoKlok och
Mjöbäcks Entreprenad skulle alltså införande av marknadshyra inte göra dem mer villiga att
bygga hyresrätter utanför storstäderna. Prissberg säger att bruksvärdessystemet inte har någon
stor betydelse för Riksbyggens investeringsbeslut då marknaden inte skulle tåla att betala mer
i hyra på de flesta platser i landet. Han säger att hyressättningen redan är i princip fri då det
förutom storstäderna är svårt att nå upp till bruksvärdeshyran, och presumtionshyra redan ger
nyproducerade lägenheter andra möjligheter än befintliga. Att ändra på systemet skulle därför
inte förändra läget i så många av landets städer. Svensson menar också att det redan råder i
princip marknadshyra och att förändring av den lagen inte skulle ändra Peabs
investeringsbeslut. Han menar också att detta är en politisk fråga och att marknadshyra skulle
ge andra negativa effekter som att många fler skulle bli beroende av bostadsbidrag, något som
också Mossbrant är inne på. Hans syn på hyressättningssystemet är att han tycker att det borde
utvecklas till att hyrorna mer anpassas efter marknaden, men han tror inte på helt fri
hyressättning. Boverket (2014) och Emanuelsson (2015) tar upp att bruksvärdessystemet kan
vara en stor faktor som begränsar nyproduktion av hyresrätter. Respondenternas svar visar dock
på att det i deras fall inte verkar ha någon större betydelse för deras beslut och att marknadshyra
istället skulle kunna få andra negativa konsekvenser.
6.3.3 Hur ser respondenterna på statliga subventioners påverkan

Respondenterna har olika syn på hur bra investeringsstödet för hyresrätter är, samt vilken
påverkan på investeringsbeslutet det har. Johansson, Prissberg och Svensson anser att
investeringsstödet för hyresrätter är svårt att förlita sig på. I det korta perspektivet är de bra,
men de är svåra att förlita sig på långsiktigt. Prissberg säger att marknaden anpassar sig efter
bidrag och att andra kostnader då istället ökar, vilket gör att effekten med dem försvinner.
Johansson tycker att ge ett särskilt bidrag för en viss upplåtelseform gynnar dem på ett felaktigt
sätt. Hans åsikt är att alla upplåtelseformerna ska kunna konkurrera på samma villkor. Om de
ska finnas måste de vara riktade till där de största behoven finns. Som stödet ser ut idag är det
riktat till mindre hyresrätter och studentboenden, (Boverket Tidsbegränsat statligt stöd, 2016).
Peab använder investeringsstöd för hyresrätter, men de varierar över tid och ett företag kan
därför inte räkna med att de ska finnas. Svensson säger också att deras företags strategi är att
inte bygga på bidrag. Nergården och Mossbrant är positivt inställda till stödet för hyresrätter
och har båda använt det i vissa projekt. De framhåller att det är värt mycket i alla mindre och
medelstora städer där det är svårt att uppnå bruksvärdeshyran. Men att i storstäderna så gör det
hyrestak man förbinder sig till att det är mer lönsamt utan dem.
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6.3.4 Hur stor påverkan har konjunkturläget och ekonomisk politik på investeringsbeslutet

Konjunkturläget nämner alla respondenter som viktigt för investeringsbeslutet. De gör alla
omfattande marknadsundersökningar där projektets möjligheter analyseras, och där
marknadens förutsättningar klarläggs. Då är konjunkturen en viktig del och alla säger att
marknaden för bostadsrätter har helt andra förutsättningar under högkonjunkturer än
lågkonjunkturer. Prissberg nämner att konjunkturer påverkar på många sätt både rent konkret
att sysselsättningen ofta går ner i lågkonjunkturer vilket försvårar för bostadsrätter. Samt att
även kundernas mentala bild förändras under sämre tider, vilket påverkar marknaden. För
BoKlok är också hur marknaden i stort ser ut viktigt. Men han tror inte att olika konjunkturer
påverkar dem lika mycket som andra aktörer, då de bygger prisvärda bostäder. Nergården säger
även hon att konjunkturläget spelar stor roll och att marknaden varit extremt gynnsam för
bostadsrätter på senare tid. Svensson beskriver att cykler i fastighetsbranschen är normalt och
något de måste förhålla sig till. De måste därför som så stort bolag ha en verksamhet som klarar
av både hög- och lågkonjunkturer. Han säger att det gäller att agera i högkonjunktur så att
bolaget även klarar av att bygga i lågkonjunkturer, och måste under dessa perioder acceptera
att bygga med lägre lönsamhet. Riksbyggen har också en liknande syn att det måste finnas en
långsiktighet i bolaget, och att säga upp anställda i lågkonjunkturer och anställa i
högkonjunkturer är en stor kostnad som leder till att företaget tappar kompetens. Mossbrant tar
också upp att konjunkturläget spelar stor roll vid investeringarna och att det är betydligt lättare
att sälja bostadsrätter under högkonjunktur. Men att det är en stor fördel att ha flera ben att stå
på, och att då kunna bygga mer hyresrätter under lågkonjunkturer. Respondenternas svar här
stämmer bra med hur bostadsbyggandet historiskt har sett ut, att det byggs betydligt fler
bostadsrätter under högkonjunkturer än lågkonjunkturer. Deras svar stämmer också överens
med den totala bilden att det byggts mer bostadsrätter än hyresrätter, då största delen av deras
produktion består av det, (Region Skåne Bostadsbyggande under olika konjunkturcykler,
2018).
Ekonomisk politik är något som respondenterna menar har en stark sammankoppling med
konjunkturläget. Dessa båda faktorer har därför ofta en liknande utveckling, där många
respondenter framhåller reporäntan som något som påverkar mycket. Alla respondenter nämner
att denna är viktig, och något som styr kundernas efterfrågan mycket. Då även alla har beskrivit
bostadsrättsmarknaden som väldigt lönsam på senare tid tror de att den utvecklingen till viss
del går att koppla till det låga ränteklimatet som har rådit sedan senaste finanskrisen 2008,
(Sveriges Riksbank Penningpolitisk rapport, 2019). Faktorerna konjunkturläge och ekonomisk
politik är därför en stor faktor som styr dem i deras beslutsfattande, då det är detta som ligger
till stor grund för hur marknaden ser ut. Flera respondenter och särskilt Prissberg framhåller
hur viktigt detta är och nämner flera följder som en lågkonjunktur kan leda till. Som att en
mental bild och rykten om att marknaden ska gå in i sämre tider, då kundernas osäkerhet inför
affären ökar, vilket har stor påverkan på efterfrågan. Det är också tydligt från respondenternas
svar att kundernas disponibla inkomst också är något som sammanhänger med deras
efterfrågan och påverkar marknaden.
6.3.5 Är det någon skillnad i produktionskostnad mellan upplåtelseformerna

Respondenterna skiljer sig på frågan om de anser att det är någon skillnad i byggkostnader
mellan upplåtelseformerna. Det är främst två faktorer som gör att det är billigare att bygga
hyresrätter, vilka är billigare markförvärv och enklare utformning. Men det är inte någon
faktisk skillnad i byggkostnad mellan de olika formerna, utan det är främst de två faktorerna
som utgör skillnaden. Nergården säger t.ex. att de kostar precis lika mycket att bygga. Prissberg
tar upp att det är skillnad men att denna skillnad inte är så stor att det i någon högre grad
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påverkar dem. Han tar istället upp att det alltid relativt sett varit dyrt att bygga och att dessa
kostnader ständigt ökar, vilket även rapporten av Boverket (2014) visar. Johansson menar på
att byggkostnaderna för BoKlok blir lägre vid produktion av hyresrätter, men ser det då främst
i ett avkastningsperspektiv utifrån det egna företagets sida. Att hyresrätter innebär låg risk i att
sälja dem och därför behöver inte företaget binda något kapital för eventuellt osålda lägenheter.
Att kommunerna differentierar priserna säger alla respondenter i sina svar, men har olika
synsätt på vilken betydelse det har för dem. Nergården menar att i dessa fall ställer ändå
kommunerna så höga krav på utformningen av den nya byggnaden att det billigare markpriset
inte gör det så fördelaktig med lägre pris. Prissberg tar upp att flera kommuner menar att
differentiering saknar lagligt stöd och därför är något som var vanligare för några år sedan. Han
säger att detta är en slags statlig subvention för att främja hyresrätten, och att priserna skiljer
så pass mycket att det ger den formen en fördel. Johansson, Svensson och Mossbrant tar också
upp att differentiering med billigare mark till hyresrätter förekommer. Att markpriserna är den
delen av byggherrekostnaderna som har stigit mest visar statistik, (Boverket Svenska
byggkostnader, 2014). Respondenterna tror att en del av detta beror på att priserna
differentieras. Men andra förklaringar nämns också. T.ex. Mossbrant som tar upp att en viktig
faktor är var kommunerna tillåter bebyggelse, och som det varit på senare tid har det varit
mycket förtätning av städerna. Vilket trissar upp markpriserna och därigenom
byggherrekostnaderna. Att den andra faktorn lägre standard vid hyresrätter också påverkar
byggkostnaderna nämner alla respondenter.
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7. Slutsatser
I detta kapitel dras de slutsatser som kommit fram under arbetets gång. Kapitlets disposition
följer i stora drag samma övergripande teman efter hur empirin och analysen har framställts.
Under varje avsnitt presenteras de för studien mest intressanta slutsatserna.
Företagen tar välgrundade och centraliserade beslut.
Bostadsutvecklingsbolagen beskriver att de alltid inför besluten gör ett omfattande underlag
där många faktorer beaktas. Alla beskriver nybyggnationer som en så komplex verksamhet att
beslut alltid måste föregås av mycket fakta och undersökningar för att utfallet ska bli så bra
som möjligt. Det är också tydligt att de större bolagen har en mer strikt ordning att följa, där
besluten fattas centralt av styrelser eller en beslutskommitté. De fattar alltså i hög grad
rationella beslut grundade på fakta, och inte så mycket på erfarenhet och magkänsla. Så fattas
alla beslut hos BoKlok, Riksbyggen och Peab. Mjöbäcks Entreprenad som är det minsta
företaget i studien har en mindre central styrning av besluten, då det har större befogenheter att
själva ta beslut. Derome Hus ligger någonstans emellan de andra eftersom de formellt tar
besluten i styrelsen, men har en viss frihet att fatta dem lokalt. Vår tolkning är att de tre största
bolagen är mer normativa då mycket av deras beslut styrs av underlaget och rationellt beteende.
Medan ju mindre bolagen är ju mer deskriptiva och preskriptiva blir dem.
Företagen ser sig i hög grad som bostadsrättsutvecklare.
En tydlig trend är att företagen i första hand ser sig som bostadsrättsutvecklare och har som
förstaalternativ att bygga dessa. De beskriver att lönsamheten är en stor anledning till att valet
ser ut som det gör, vilket går att koppla till den förväntade nyttoteorin. Samtidigt beskriver
också respondenterna att bostadsrättsalternativet har en högre risk än hyresrätter. Men de är
ändå beredda att ta den risken för möjligheten till större avkastning. Vi tror också att helt säkra
investeringsalternativ saknas i fastighetsbranschen, vilket också gör dem villiga att ta högre
risker. Vår tolkning är att trots att marknaden beskrivs som väldigt gynnsam för bostadsrätter
då de varit enkla att sälja, beskrivs de som mer riskfyllda då en konjunkturförändring väldigt
snabbt förändrar bostadsrättsmarknaden.
Många företag har perspektivet egen förvaltning av hyresrätter vid beslutsfattandet.
Tre av fem företag menar att intern kapitalbindning är en stor orsak till att de relativt sett väljer
att bygga så få hyresrätter. För att kunna bygga hyresrätter med lönsamhet kräver det ett
långsiktigt perspektiv och mycket kapital, då varje projekt låser kapital i fastigheterna. Med
bostadsrätter gör de en snabbare vinst och får tillbaka pengarna för investeringen mycket
snabbare. Respondenterna är också inne på att vid produktion av hyresrätter för försäljning
direkt uppstår ett led extra som ska tjäna på det, vilket drar ner marginalerna. Endast ett av de
intervjuade företagen har som strategi inom företaget att långsiktigt förvalta hyresrätter, vilket
också gör att de oftare väljer det alternativet.
Marknadsförutsättningarna är den viktigaste delen av underlagen.
De underlagen som arbetas fram inför investeringarna är omfattande och stor vikt läggs vid att
undersöka hur marknaden ser ut. Detta visar på att företagen i hög grad måste förhålla sig till
omvärldsfaktorerna och undersöka dessa noggrant inför varje beslut. Hur marknaden ser ut är
en central fråga och många svar leder in på det, vilket visar vilken stor påverkan marknaden
har för beslutet. Vi tolkar svaren som att marknaden varit väldigt gynnsam för bostadsrätter på
senare tid, vilket har styrt att många aktörer har valt den riktningen. Det har också framkommit
intressanta resonemang om att det inte efterfrågas så mycket nybyggda hyresrätter. Utan att de
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kunderna med möjlighet att bo i nyproducerade lägenheter i första hand efterfrågar
bostadsrätter. Vilket då leder till att efterfrågan av hyresrätter är störst i begagnatbeståndet.
Kommunerna har en stor roll för vilka upplåtelseformer som byggs.
Planmonopolet ger kommunen en viktig roll för vilka områden som ska detaljplaneläggas,
vilket också i hög grad styr vad som byggs. Kommunerna styr även var och när en sådan
process ska börjas. Enligt respondenternas svar sker stor del av ny detaljplaneläggning på
centrala och attraktiva områden, vilket gynnar bostadsrätter. De samarbetar i nästan alla projekt
med de aktörer som vill bygga, men det är kommunerna som har det övergripande ansvaret för
marken i den kommunen. Vilket leder till att det inte går att bygga utan deras godkännande.
Kommunerna får betydliga intäkter från markförsäljningar anpassade till bostadsrätter.
Kommunerna tar ut differentierade priser på mark som är avsedda för bostadsrätter eller
hyresrätter. En försäljning av mark som är riktad till bostadsrätter ger en ökad intäkt för
kommunen. Vår tolkning är att detta också ger underliggande incitament för kommunerna att
planlägga mark som är avsedd och anpassad för bostadsrättsmarknaden.
Markanvisningar är den mest betydande faktorn som styr företagen till hyresrätter.
Fyra av fem företag beskriver att i princip alla deras hyresrätter kommer till genom
markanvisningar. Det är endast ett företag som ofta bygger hyresrätter som ett eget beslut
utefter det företagets strategi. Då kraven i markanvisningar är tvingande gör det att företagen i
de lägena inte har något val, utan måste bygga viss andel hyresrätter. Markanvisningar blir
därför en motsats till real options då de inte senare kan modifiera ett sådant projekt. Vi tror
därför att markanvisningar är ett viktigt verktyg för kommunerna, och att få aktörer
överhuvudtaget hade byggt hyresrätter om det inte funnits.
Fri hyressättning skulle inte öka motiven att bygga hyresrätter.
Ingen av respondenterna tror på att en helt fri hyressättning skulle öka deras motiv att bygga
fler hyresrätter. De nämner att bruksvärdessystemet endast begränsar hyrorna i storstäderna
och att enligt nuvarande system redan går att ta ut högre hyra på de flesta andra orterna i landet.
Men att hyresgästerna inte är beredda att betala dem. Ingen av respondenterna tror därför på
modellen med marknadshyra, utan det kan istället leda till många andra negativa konsekvenser.
Resultatet från studien motsäger på så vis vad andra teorier säger om hur bruksvärdeshyran
påverkar nyproduktion av hyresrätter.
Investeringsstödet för hyresrätter påverkar i högre grad beslutet hos de mindre aktörerna.
Respondenterna har olika syn på investeringsstödet, men det är tydligt att det har större
påverkan på beslutet hos de mindre aktörerna i studien. Två av fem beskriver att stödet är
positivt och har gjort att vågskålen vägt över till hyresrätter i något projekt. Men att detta inte
gäller i storstäderna där det är mer lönsamt att bygga utan stödet. För de tre större aktörerna i
studien har dock inte investeringsstödet någon större påverkan för beslutet. Vår tolkning är då
att stora bolag är mindre beroende av sådana stöd, medan de kan vara avgörande för mindre
företag. Samt att de varierar så mycket i tid att de har mindre påverkan på lång sikt. Då
investeringsstödet gör att man som hyresvärd förbinder sig till en maxhyra gör också aktörerna
ett val om att använda presumtionshyra eller investeringsstöd.
Högkonjunktur gynnar bostadsrättsbyggandet.
Alla respondenter är överens om att det är betydligt lättare att bygga och sälja bostadsrätter
under högkonjunkturer. Samt merparten av dem nämner att hyresrätter är ett bra alternativ att
ha under sämre tider. Men de väljer bostadsrätter som förstaval och hyresrätterna ses mer som
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ett alternativ när det inte går att sälja bostadsrätter. Teorin visar på en liknande utveckling att
det byggs till störst del bostadsrätter i högkonjunkturer och hyresrätter i lågkonjunkturer. En
slutsats av det är att båda upplåtelseformerna behövs. Då företagen är vinstmaximerande
aktörer som vill ha verksamhet på lång sikt. För att kunna ha det behöver de ha olika alternativ
och produkter som passar under alla konjunkturer. För en sund bostadsmarknad och för att lösa
bristen på bostäder behöver Sverige byggande i både låg- och högkonjunktur, vilket de olika
upplåtelseformerna ger förutsättningar för.
Utvecklingen av disponibla inkomsten, ränteläget och ränteavdraget gynnar bostadsrätter
De svar vi fått från företagen är att bostadsrätter oftast blir billigare att bo i än i en nyproducerad
hyresrätt. De boende i bostadsrätt betalar en avgift till föreningen och en räntekostnad för
eventuellt lån som utgör en stor kostnad för bostadsrättsinnehavaren. Avgiften och
räntekostnaderna blir subventionerade och kan dras av i deklarationen med 30 procent, något
som inte är möjligt för de boende i hyresrätterna. Reporäntan har dessutom varit historiskt låg
och inneburit lägre kostnad för en bostadsrättsköpare. Den disponibla inkomsten efter betalt
boende har helt enkelt gynnat en bostadsrättsinnehavare och priserna på bostadsrätter har då
också haft utrymme att stiga. Något som påverkat att företagen i studien nästan enbart byggt
bostadsrätter den senaste tiden.
7.1 Praktiska implikationer
På grund av att vi valde att undersöka ett stort område i denna uppsats har det framkommit
många intressanta fakta och slutsatser för oss under processens gång. De allra tydligaste var
hur mycket mer bostadsrätter än hyresrätter företagen byggt de senaste åren, och hur stor roll
staten och kommunen har för vad som byggs. Det visar också på vilken viktig roll de som styr
både landet och i kommunerna har. Bostadsbyggande är en svår fråga och det finns många
åsikter om hur bostadsmarknaden ska se ut, samt hur den ska utvecklas för att bli ännu bättre.
Under de intervjuerna som gjordes för studien uppfattade vi det som att samtliga företag var
väldigt positiva till hyresrätten som upplåtelseform, men få av dem vill bygga eller långsiktigt
förvalta dem i någon högre grad. Regering och kommunerna i landet gör redan en del åtgärder
idag för att främja hyresrätterna som t.ex. tvingande markanvisningar, lägre markpriser och
subventioner. Men det skulle nog vara möjligt att ha ännu fler sådana åtgärder som kan göra
det mer attraktivt för privata aktörer att bygga hyresrätter, för om marknaden får bestämma
verkar bostadsrätter vara det som de allra flesta väljer. Vilket på lång sikt kan leda till en stor
övervikt för bostadsrätter om den utvecklingen fortsätter.
En annan implikation från denna begränsade studie är att ingen respondent var positivt inställd
till att införa marknadshyra. Enligt våra förföreställningar innan studien och den allmänna
debatten som finns trodde vi att i stort sett alla privata aktörer skulle vilja avveckla dagens
bruksvärdessystem och införa ett marknadssystem. Men resultatet visar på att det endast skulle
förändra bilden i storstäderna, på övriga plaster tar andra faktorer ut det och det skulle inte få
effekten att det blir mer lönsamt för privata aktörer. Rådet till lagstiftare är därför att inte införa
ett helt marknadsbaserat system för hyressättningen. Men systemet går ändå att utveckla till att
mer marknadsanpassas som någon respondent utryckte det, utan att hyressättningen blir helt
fri. Då konjunkturen verkar ha en stor betydelse för vilken upplåtelseform som är bäst att
producera tror vi att det är svårt att bara bygga en slags bostäder. Rådet till
bostadsutvecklingsbolag är därför att i företaget kunna producera båda upplåtelseformerna för
att kunna ha verksamhet i både bättre och sämre tider. Vilket ökar deras chanser att överleva
på lång sikt. En riktig lågkonjunktur kan slå hårt mot dem som endast producerar bostadsrätter.
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7.2 Förslag till fortsatt forskning
Bygg- och fastighetsmarknaden är en intressant bransch som påverkas av vilken konjunktur
som råder på marknaden. Vi har gjort denna studie vid en pågående högkonjunktur och det
hade varit intressant att träffa företagen igen under en pågående lågkonjunktur för att studera
en eventuell skillnad i beslutsfattandet hos företagen, som ett förslag till vidare forskning. Det
hade också varit intressant att få studera vidare företagens beslut inom nyproduktion när
förutsättningarna ändras. Som t.ex. faktiska boendekostnader i de olika upplåtelseformerna
med ett högre ränteläge och ingen möjlighet för ränteavdrag i en bostadsrätt och då studera
närmare hur det hade påverkat bostadsutvecklarnas beslut och val av upplåtelseform.
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9. Bilagor
9.1 Intervjuguide

Intervjuguide C-uppsats
Hur ser bostadsutvecklingsbolags beslutsfattande ut när det gäller att välja upplåtelseform
vid nyproduktion? Med fokus på valet mellan hyresrätter och bostadsrätter.
A. Allmänna frågor
1. Kort beskrivning av företaget. Vilka typer av bostäder utvecklar ni? Hur stort är företaget
(antal anställda)? I vilka regioner verkar ni?
2. Vad är din roll inom företaget och hur länge har du arbetat där? Vilka är dina huvudsakliga
arbetsuppgifter?
3. Hur ser din roll ut vid beslut om nybyggnationer, samt de investeringarna som följer av detta?

B. Beslutsprocessen
1. När i ett projekt tas beslutet om ni ska producera hyresrätter eller bostadsrätter, och på vilka
grunder tas beslutet?

2.

a) Vilka faktorer påverkar beslutet?
b) Är det till störst del externa eller interna faktorer som styr?
c) Finns det ofta ett givet alternativ om vilken upplåtelseform som passar bäst
eller är det mer öppet?
d) Har ofta det ena eller det andra alternativet en högre risk än det andra?
e) Väljer ni alltid de på förhand mest lönsamma och rationella alternativen, eller
agerar ni ibland på erfarenhet och magkänsla mot underlaget?
Hur ser underlaget ut som ni använder för investeringsbeslut?
a) Vilket underlag tar ni fram och hur omfattande är dessa?
b) Vem tar fram det och hur många är inblandade i beslutet?
c) Använder ni några kalkyler och hur ser dessa ut?
d) Använder ni er av scenario- och/eller känslighetsanalyser?
e) Räknar ni alltid ut real options och liknande för att utvärdera investeringarna?
f) Gör ni olika underlag för hyresrätter och bostadsrätter? Är det skillnad i
marknadsvärdet per kvm mellan de olika upplåtelseformerna?

C. Omvärldsfaktorer
1. Vilka omvärldsfaktorer tar ni hänsyn till när ni arbetar fram underlag och fattar
beslut?
2. Hur stor vikt lägger ni vid dessa?
3. Vad tror ni är den främsta anledningen till att det har byggts relativt få hyresrätter kontra
bostadsrätter de senaste åren?
4. Hur ser ni på betydelsen av påverkansfaktorer (se omvärldsfaktorer nedan) vid
investeringsbeslutet? Beaktar ni dessa vid arbetet med och beslutet om investeringen?
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a) Påverkar kommunens roll och deras beslut era investeringar?
(Detaljplaneprocessen, bygglovsprocessen, kommunala markanvisningar
m.m.)
b) Påverkar besluten det allmännyttiga bostadsbolaget tar i er kommun era
investeringar?
c) Påverkar dagens hyressättningssystem investeringsbeslutet?
1. Minskar det nu rådande bruksvärdessystemet motiven att bygga hyresrätter?
2. Ökar möjligheten med presumtionshyra motiven att bygga hyresrätter?
3. Skulle införande av marknadshyra ändra er inställning/strategi?

d) Har statliga subventioner någon betydelse och i hur hög grad påverkar dessa
valet av upplåtelseform? (Främst investeringsbidrag för hyresrätter och
ränte/ROT-avdrag för bostadsrätter).
e) Påverkar konjunkturläget och förväntad konjunkturutveckling
investeringsvalet?
f) Påverkar nationell ekonomisk politik investeringsvalet, d.v.s. reporänteläget
och inflation?
g) Har de gemensamma förslagen från branschorganisationerna (se nedan) någon
påverkan på era beslut?
h) Finns det skillnader i byggkostnader mellan de olika upplåtelseformerna?
1. Påverkar dessa i så fall investeringsbeslutet?

Omvärldsfaktorer

Byggkostnader

Kommunens roll

Förslag på reformer

Allmännyttans beslut

Reporänta/inflation

Hyressättningssystem
et

Hög/
lågkonjunktur

Statliga
subventioner

Gemensamma förslag från branschorganisationer (SABO, Hyresgästföreningen och
Fastighetsägarna). C.4.g.
- Moms på hyra
- ROT-avdrag för hyresrätter
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