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Sammanfattning 

Undersökningen syftar till att förklara hur en investeringsbedömning skiljer sig beroende på 

om den utförs av ett kommunalt eller ett privat fastighetsbolag. Kommunala och privata 

fastighetsbolag agerar inte på helt lika villkor på fastighetsmarknaden. Ett kommunalt 

fastighetsbolag har ett allmännyttigt uppdrag. Konsekvensen på grund av uppdraget är att de 

har begränsade avkastningsmöjligheter men har å andra sidan rätt till vissa subventioner, de 

begränsas även av lag om offentlig upphandling i en investeringsprocess. Ett privat 

fastighetsbolag omfattas av aktiebolagslagen vilket innebär att de drivs i ett 

vinstmaximeringssyfte samt att de på grund av bruksvärdesprincipen måste beakta de 

hyresnivåer allmännyttiga fastighetsbolag har för likvärdiga lägenheter. Detta menar vi får 

konsekvenser i hur de går tillväga i och inför en investering.  

I en investeringsbedömning har man en viss strategi eller angreppssätt, man använder sig av 

någon form av kalkyl för att beräkna investeringens lönsamhet och man sätter ett 

avkastningskrav på investeringen. En investering innebär också någon form av risk, 

framförallt i fastighetsbranschen då det ofta handlar om stora belopp vid investeringar.  

Vi har i undersökningen gjort sex fallstudier där vi undersökt hur de faktorer, som teorin säger 

påverkar, påverkat respektive respondents investeringsbedömning för att utifrån det kunna 

förklara hur investeringsbedömningen skiljer sig åt mellan ägarformerna.  

Vi har efter empirisk analys kommit fram till att investeringsbedömningen skiljer sig åt 

beroende på ägarform. De faktorer som visat detta är strategi, risk, lagstiftning och 

kalkylränta. Strategin är mer anpassad inför varje investering bland de privata 

fastighetsbolagen medan ett kommunalt fastighetsbolag tenderar att genomföra 

investeringsbedömningen på liknande sätt varje gång. Riskhänsynen har visat sig vara större 

bland de privata fastighetsbolagen då de tar hänsyn till denna ur fler aspekter och beräknar 

risken inför varje investering i större utsträckning. Lagstiftningen påverkar 

investeringsbedömningen genom att ägarformen avgör vilken lagstiftning som blir tillämplig. 

Kalkylräntan påverkar genom att privata fastighetsbolag generellt har ett högre 

avkastningskrav. 

 

 

 



 

 

Abstract 

This dissertation aims to explore how an investment appraisal differs depending on if it is 

conducted by a municipal or a private real estate company. Municipal and private real estate 

companies are not performing on totally equal terms in the property market. A municipal 

company in Sweden has a public service mission. The consequence due to that mission is that 

they have limited yield potential but on the other hand the right to certain subsidies. They are 

also limited by the law of public purchasing (in Swedish: Lag om offentlig upphandling) in 

the investment process. A private real estate company comprehends under the Companies Act 

(in Swedish: aktiebolagslagen) which means that they are operated in a rent seeking purposes 

and because of the user cost method (in Swedish: bruksvärdesprincipen) they must take the 

rent into consideration for an equal apartment which is owned and operated by a municipal 

real estate company. This we believe will have implications in how they go on in an 

investment appraisal. 

In an investment appraisal it is common to have a particular strategy or approach, also to use 

some sort of calculation to calculate the investments’ profitability and to set a return on the 

investment. An investment also means some kind of risk, especially in the real estate business 

as it often deals with large amounts.  

We have in our dissertation done six case studies where we examined how the factors, which 

the theory says affects, affected respective respondent’s investment appraisal. From this we 

are able to explain how the investment appraisal differs between the two ownership forms. 

We have, after empirical analysis, found that the investment appraisal differ depending on the 

ownership. The factors that proving this is strategy, risk, regulation and the cost of capital. 

The strategy is more adapted for each investment among the private real estate companies 

while the municipal real estate companies tend to implement the investment appraisal in a 

similar way each time. Risk consideration has been shown to be higher among the private real 

estate companies as they take the risk in consideration in several aspects and calculate a 

specific risk for each investment. Legislation affect the investment appraisal by the ownership 

form which determines what law will be applied. The cost of capital influence because private 

real estate companies generally have a higher rate. 
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1 Inledning 

I det inledande kapitlet ges en introduktion till ämnet följt av en närmare förklaring av 

problemet där även tidigare forskning tas upp. Vidare följer problemformulering och 

uppsatsens syfte. Kapitlet avslutas med uppsatsens fortsatta disposition. 

 

1.1 Introduktion 

Enligt statistiska centralbyrån har investeringarna för kommunala och privata 

fastighetsförvaltande företag ständigt ökat under 2000-talet. År 2006 hade investeringsnivån 

ökat med 26 % från 2005 och 2007 ökade nivån med ytterligare 15 %.  År 2008 visade de 

investeringsplaner som redovisats att fastighetsförvaltande företag hade investeringsplaner för 

cirka 52.4 miljarder kronor vilket är en ytterligare ökning mot föregående år.  

En investeringsbedömning syftar till att avgöra om en investering ska genomföras. 

Investeringsbedömningen skapar förutsättningar för att kunna bedöma om investeringen är 

lönsam, investeringens likviditetseffekter samt en belysning över investeringens risknivå 

(Bejrum & Lundström 1996).  En investeringsbedömning är således till för att skapa ett 

investeringsbeslut. Investeringskalkyler är en del av ett investeringsbeslut och skapar 

förutsättningar för att bedöma om en investering ska accepteras eller förkastas och för att 

rangordna olika investeringsalternativ (Bergknut, Elmgren-Warberg & Hentzel, 1993).  

Både privata och kommunala företag genomför kontinuerligt investeringar för att driva 

verksamheten framåt. Skillnaden här är de olika regleringar som uppstår på grund av 

skillnader i ägarförhållandet mellan kommunalt och privat. En av de framförallt betydelsefulla 

skillnaderna är att kommunal verksamhet är garanterad existens i grundlagen och har därmed 

ett evigt uppdrag så länge inte grundlagen ändras samtidigt som privat verksamhet omfattas 

av ett vinstmaximeringssyfte (Brorström, Falkman, Haglund & Lagebro, 2000).  

 

1.2 Problemdiskussion 

Kommuner organiserar en del av sina verksamheter i kommunala företag (Collin, Tagesson, 

Cato, Andersson, Hansson, 2009). Ett sådant är kommunala fastighetsbolag. Dessa tenderar 



Hur skiljer sig investeringsbedömningen mellan kommunala och privata fastighetsbolag? 

2 

 

att agera både som privata företag enligt aktiebolagslagen och allmännyttigt genom att agera 

för respektive kommuns invånare (Collin et. al, 2009). Genom att kommunala fastighetsbolag 

inte får agera i ett vinstmaximeringssyfte (SFS 2002:102) är de därmed förhindrade att agera 

som ett privat vinstdrivande fastighetsbolag. Förhållandet till vinst är därmed en särskiljande 

faktor mellan kommunala fastighetsbolag och privata fastighetsbolag (Collin et. al, 2009).  

Det finns därutöver skillnader mellan kommunala fastighetsbolag och privata fastighetsbolag. 

Kommunala fastighetsbolag har konkurrensfördelar på bostadsmarknaden, exempelvis 

subventioner som ger kommunala fastighetsföretag rätt till statligt stöd för vissa kommunala 

åtaganden för boendet (SFS 2002:664). En annan skillnad är att ett kommunalt 

fastighetsbolag till skillnad från ett privat fastighetsbolag inte är vinstdrivande och därmed 

inte har samma krav på att en investering ska generera avkastning i samma utsträckning 

(Brorström et al., 2000). Kommunala fastighetsbolag har även ett allmännyttigt ansvar vilket i 

sig gör att de ekonomiska och de finansiella målen mellan dessa ägarförhållanden skiljer sig 

åt (SFS 2002:102). 

Sandahl & Sjögren publicerade år 2003 en surveystudie som syftade till att jämföra vilka 

kalkylmetoder företag använder vid investeringsbeslut samt jämföra förändringar över tiden 

från tidigare forskning vad gäller användningen av dessa . Undersökningen omfattade företag 

bland de 500 största företagen i Sverige samt företag listade på Stockholmsbörsens O-lista. 

Det som framkom i undersökningen och som var relevant för vår undersökning var att företag 

inom den offentliga sektorn tenderade att använda mer sofistikerade kalkylmetoder i form av 

diskonterade kassaflödesmetoder än börsnoterade företag samt att den mest använda 

kalkylmetoden i bygg- och fastighetsbranschen var nettonuvärdesmetoden (Sandahl & 

Sjögren, 2003). Varför offentliga företag tenderar att använda mer avancerade metoder är 

därmed en intressant fråga och kan det finnas bakomliggande skillnader i den institutionella 

miljön som gör att investeringsbedömningen skiljer sig åt mellan kommunala och privata 

fastighetsbolag? 

En annan forskare, Baddely (2006) gjorde en undersökning som visade att privata små till 

medelstora företag i stor utsträckning skiljer sig från de större företagen med avseende på 

investeringsbedömningstekniker. Stora företag är mer benägna att ha de resurser och den 

expertis som krävs för att göra noggrannare investeringsbedömningar och därmed använda sig 

av diskonterade kassaflödesmetoder. Undersökningen visar dock att investeringsbedömningar 

i privata företag grundar sig i stor utsträckning på tillgänglig information, kunskap och sunt 
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förnuft, följt av en intuitiv känsla. En mer eller mindre lika andel av de undersökta företagen 

använder sig av modellering och publicerade prognoser medan en liten andel företag förlitar 

sig på de rådande marknadsförhållandena och att de kommer fortsätta oförändrat. Detta 

generar ännu en tanke till att privata företag agerar olikt de kommunala företagen. 

Baddelys (2006) undersökning stöds av Lefley & Morgan (1998) som också i sin artikel tar 

upp argument för och emot teoretiska kalkylmetoder och användningen av dessa i 

investeringsbedömningar samt att företagsledare tenderar att förlita sig till teoretiska modeller 

eller förlita sig helt till erfarenhet och instinkt (Lefley & Morgan, 1998). Kan det därmed vara 

så att privata fastighetsbolag och kommunala fastighetsbolag arbetar med inarbetade mallar 

eller helt enkelt traditionsenligt utför investeringsbedömningar eller skiljer sig detta mellan 

ägarformerna?  

Tayles & Drurys (1997) undersökning behandlar kalkylmetoder vid investeringsbedömningar 

och de tendenser som visar att företag alltmer använder diskonterade 

kassaflödeskalkylmetoder felaktigt vid investeringsbedömningar. Tayles & Drury beskriver 

vidare i sin artikel att det finns konsekvenser i företagens storlek och den betydelse som 

företagen lägger vid olika investeringsbedömningstekniker.  

Med hänsyn till det ovan skrivna undrar vi därför om det finns skillnader mellan kommunala 

och privata fastighetsbolag vad gäller kalkylmetoder vid investeringsbedömningar samt hur 

de bakomliggande faktorerna till hur en investeringsbedömning genomförs skiljer sig åt. Det 

vi är intresserade av att undersöka är hur man genomför investeringsbedömningen och vilka 

val som görs i och med bedömningen, kan det vara så att man inte gör några val alls? Eller 

arbetar företagen efter väl inarbetade mallar? Det man i vilket fall kan hävda med stöd från de 

studier som gjorts är att företag i allmänhet och företag i privat kontra offentlig sektor i 

synnerhet inte är eniga i hur en investeringsbedömning ska genomföras på optimalt sätt. 

Dessa tankar utmynnar i vår problemformulering.   

 

1.3 Problemformulering 

Hur påverkar ägarformen investeringsbedömningen beroende på om den utförs av ett 

kommunalt eller ett privat fastighetsbolag? 
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1.4 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att jämföra privata fastighetsbolag mot kommunala 

fastighetsbolag för att se om det finns någon skillnad i tillämpning och utförande av 

investeringsbedömning. Vi vill också undersöka om och hur bakomliggande faktorer påverkar 

investeringsbedömningen beroende på ägarform. 

 

1.5 Uppsatsens disposition 

Kapitel 2: Uppsatsens metod 

Kapitlet behandlar vårt val av uppsatsmetod. Vi förklarar varför vi valt en deduktiv ansats 

framför en induktiv. 

Kapitel 3: Teori 

I det tredje kapitlet redogör vi för institutionella skillnader mellan kommunal och privat 

verksamhet samt en förklaring av de faktorer som påverkar en investeringsbedömning, 

framförallt belyses detta ur ett fastighetsbolags perspektiv. Hur dessa teorier hänger samman 

och hur de påverkar en investeringsbedömning beroende på ägarform visualiseras genom en 

modell i kapitlets inledning. 

Kapitel 4: Empirisk metod 

I det fjärde kapitlet redogör vi för hur vi gick tillväga under insamlingen av empiri, vår empiri 

består av primärdata i form av besöksintervjuer, investeringsunderlag och årsredovisningar. 

Vidare redogör vi för vårt empiriska urval som består av totalt sex fastighetsbolag. Därpå 

följer operationalisering samt uppsatsens validitet och reliabilitet. 

Kapitel 5: Empirisk analys 

I det femte kapitlet presenteras företagen, detta görs utan att avslöja företagens identitet då vi 

på begäran behandlar dessa under konfidentialitet. Vidare redogör vi för hur vårt analysarbete 

går till vilket följs av analys av insamlad empiri. 
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Kapitel 6: Slutsats 

I det avslutande kapitlet redogör vi för de slutsatser vi kommit fram till. Vi redogör för vilka 

av de faktorer, som enligt teorin påverkar investeringsbedömningen, påverkar 

investeringsbedömningen beroende på ägarform. Kapitlet avslutas med våra förslag till 

fortsatt forskning. 
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2 Metod 

Syftet med vår uppsats är att jämföra kommunala och privata fastighetsbolag för att se om det 

finns någon skillnad i hur ägarformen påverkar investeringsbedömning. Uppsatsen kommer 

vara intensiv och utgår från en deduktiv ansats. För att testa teorin emot empirin kommer 

teorin utmynna i frågor om investeringens genomförande. 

 

2.1 Vetenskaplig utgångspunkt 

Målet med vår undersökning är att göra en komparativ studie på hur skillnaden i ägarformen 

mellan privata och kommunala fastighetsbolag påverkar investeringsbedömningen. 

Undersökningen ska särskilt förklara skillnaden i de val fastighetsbolagen gör i 

investeringsbedömningen. För att göra detta kommer vi att undersöka vilka faktorer som kan 

påverka kommunala och privata fastighetsbolags investeringsbedömning. Samtidigt som vi 

gör detta kan vi undersöka vilka konsekvenser de val de gör får för investeringsbedömningen, 

till exempel vilka kalkylmetoder som förekommer mer frekvent. Men för att vi ska kunna 

förklara ett fenomen måste vi dock ha kunskap om fenomenet (Jacobsen, 2002). Därigenom, 

för att kunna förklara varför ägandeformen påverkar investeringsbedömningen är det 

nödvändigt för oss att beskriva de institutionella skillnaderna mellan privata och kommunala 

fastighetsbolag. 

Vi har valt en intensiv utformning av vår studie. Därmed syftar vår studie till att granska 

problemet med så många variabler som möjligt för att kunna belysa så många nyanser och 

detaljer som möjligt i ett par få case och därmed inte en extensiv studie som går mer på 

bredden och granskar fler enheter med färre variabler (Jacobsen, 2002).  

Det finns ingen tidigare forskning inom hur en investeringsbedömning skiljer sig mellan 

privata och kommunala fastighetsbolag. Men det finns en hel del forskning inom skillnader 

mellan kommunala och privata verksamheter som kan förklara varför det skulle finnas en 

skillnad i investeringsbedömningen. Därmed kommer undersökningen utgå från en deduktiv 

ansats. Det betyder att vi går in i undersökningen med vissa förutbestämda antaganden och vi 

genomför undersökningen för att se om våra antaganden stämmer överens med verkligheten 

(Jacobsen 2002). Vi menar att det finns en skillnad i hur ett privat fastighetsbolag kontra ett 

kommunalt fastighetsbolag genomför sina investeringsbedömningar. 
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En deduktiv ansats passar även bättre då vi har vissa förkunskaper om investeringskalkyler 

och därmed kommer börja med att samla in teori om hur de olika ägarformerna kan tänkas 

påverka en investeringsbedömning. Alternativet till en deduktiv ansats hade varit en induktiv 

ansats. Genom att utgå från en induktiv ansats börjar man med att undersöka verkligheten 

nästan helt utan förväntningar och ett öppet sinne för att sedan utifrån relevanta iakttagelser 

formulera teori (Jacobsen 2002). Ett privat fastighetsbolags mål är att vinstmaximera medan 

ett kommunalt fastighetsbolag i juridisk mening är en ideell förening och verksamheten är på 

grund av det inte vinstdrivande på samma sätt (Hancher 2007). Därmed torde det finnas 

skillnader i investeringsbedömningen mellan privata och kommunala fastighetsbolag. Ett 

annat argument för att det skulle finnas skillnader är att kommunala företag i högre grad 

använder sofistikerade kalkylmetoder vid investeringsbedömningar än vad privata företag gör 

(Sandahl & Sjögren 2003). Därmed är vår grundläggande hypotes att företagens olika 

grundläggande mål innebär att investeringsbedömningen blir annorlunda.   

Vi är medvetna om den kritik som finns mot den deduktiva ansatsen. Kritiker menar att den 

deduktiva ansatsen frambringar starkt begränsad information och att man genom en 

undersökning med en deduktiv ansats endast finner det man letar efter och därmed endast 

skapar självuppfyllande förutsägelser för forskaren (Jacobsen 2002). Anledningen till att vi 

ändå valt deduktiv ansats är att vi på grund av våra förkunskaper om kalkylmetoder samt 

vetskapen om vilka krav som enligt lag ställs på kommunala fastighetsbolag har vissa 

antaganden när vi går in i undersökningen. Dessa redovisas i den modell som inleder det 

tredje kapitlet. 

Ansatsen leder därmed till att vi kommer utveckla frågor utifrån teorimodellen som ligger till 

grund för empiriinsamlingen. Teorin vi samlat in är teori om den institutionella miljön i 

respektive ägarform för att granska och beskriva skillnaderna mellan kommunal och privat 

verksamhet där vi som tidigare nämnt har en grundläggande hypotes om att 

investeringsbedömningen görs annorlunda. Förutom det har vi samlat in teori om det som 

innefattas i investeringsbedömningen, det vill säga de faktorer som påverkar 

investeringsbedömningen.  
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2.2 Kapitelsammanfattning 

Målet med vår undersökning är att förklara hur ägarformen kommunalt kontra privat påverkar 

investeringsbedömningen. Undersökningen kommer vara intensiv och utgå från en deduktiv 

ansats då vi har vissa antaganden om att investeringsbedömningen påverkas av ägarformen då 

dessa har olika mål med sina verksamheter. Vi kommer därmed utveckla intervjufrågor 

utifrån teorimodellen som skapats för att sedan testa teorin som behandlar ägarformerna mot 

verkligheten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hur skiljer sig investeringsbedömningen mellan kommunala och privata fastighetsbolag? 

9 

 

3 Teori 

Detta kapitel beskriver vår teori och de faktorer som teorin visat kan påverka en 

investeringsbedömning. Kapitlet inleds med en modell som förklarar sambanden mellan de 

påverkande faktorerna och investeringsbedömningen. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning av den teoretiska referensramen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modellen som illustrerats ovan är utgångspunkten för utformningen av intervjufrågorna i vår 

intervjuguide (se bilaga 1). Modellen tar upp de områden som vår teori har visat påverka 

investeringsbedömningen beroende på om ägarformen är privat eller kommunal. Dessa 

områden innehåller de påverkande faktorer som naturligt mynnar ut i intervjufrågor och dessa 

områden förklaras därmed nedan.  

Ägarform – De särskiljande dragen för kommunal och privat verksamhet som vi tar upp i 

teorin syftar till att beskriva skillnader som kan förklara varför det kan finnas en skillnad 

mellan ett kommunalt eller privat fastighetsbolags investeringsbedömning. Därmed är de 

teorier som tas upp här primära för vår undersökning och används som stöd för att analysera 

utfallen. Ägarformen påverkar strategin, kalkylmetoden, risken, kalkylräntan och tillämplig 

lagstiftning och därigenom investeringsbedömningen. Precis som vi framförde tidigare i 

metodkapitlet är därmed vår grundläggande hypotes att ägarformen påverkar 

investeringsbedömningen. 

Lagstiftning – Lagen (2002:102) om allmännyttiga bostadsföretag påverkar främst de 

allmännyttiga kommunala fastighetsbolagen då de har krav på sig att agera i enlighet med 

Strategi 

Kalkylmetod 

Risk 

Kalkylränta Lagstiftning 

Investeringsbedömningen 

Ägarform 

Kommunalt/Privat 

Påverka
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allmännyttiga mål (SFS 2002:102). De är därmed förhindrade i viss utsträckning att agera i 

vinstdrivande syfte samt har andra krav på sig när det gäller sin utdelningspolicy till sina 

aktieägare. Denna faktor påverkar alltså således indirekt investeringsbedömningen eftersom 

den påverkar dels kalkylräntan då de har ett lägre avkastningskrav. 

Strategi – Den företagsekonomiska strategin att inrikta sig på en viss kundgrupp eller ett visst 

marknadssegment påverkar investeringsbedömningen i en viss riktning. Själva strategin i 

investeringsbedömningen kan också påverka hur man går tillväga antingen genom att 

företaget följer rutinutformade mallar vid investeringsbedömningen eller att de utvärderar 

investeringsbedömningen efter de rådande marknadsförhållandena och därefter väljer ett 

tillvägagångssätt.  

Kalkylmetod – Det finns ett antal erkända och ständigt återkommande kalkylmetoder i den 

teori vi samlat in. Alla dessa har det gemensamt att de syftar till att beräkna investeringarnas 

lönsamhet. Det är därför relevant att i vår undersökning reda ut vilka kalkylmetoder som 

förekommer mer frekvent då dessa kan leda till olika resultat samt visa indikationer på 

skillnader mellan kommunala och privata bolag.  

Kalkylränta – Kalkylräntan i en investeringsbedömning är en av de viktigaste faktorerna 

eftersom att företagen genom den kvantifierar inflation, risk och alternativkostnaden för 

kapitalet. Hur den kvantifieras påverkar därmed hela kalkylen eftersom den är en ingående 

faktor som genomsyrar hela kalkylen. Den kan därmed visa hur grundligt företagen utför sina 

kalkyler och påverkar i högsta grad kalkylens utfall och därmed investeringsbedömningen. 

Risk – Vid all kalkylering förekommer risk. Vi har valt att ta upp risken ur två perspektiv 

politisk risk och osäkerhet och risk. Den första är den risk vi inte kan styra till exempel 

förändrad lagstiftning som på sikt kan ge förändrade förutsättningar för fastighetsbolagen. 

Osäkerhet och risk är den risken företagen i viss mån kan påverka genom prognoser om 

framtiden och göra avvägningar på hur mycket kapital de ska satsa. Risken påverkar 

därigenom kalkylräntan och därigenom investeringsbedömningen. 
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3.1 Institutionellt ägande 

Skillnaden i offentligt ägande och privat ägande påverkar naturligtvis hur ett företag styrs och 

vilka mål som sätts upp i företaget. Detta påverkar i sin tur företags syn på investeringar och 

krav på avkastning av dessa. Ägarformen är ett centralt begrepp i vår undersökning och därför 

är teori som beskriver de olika ägareformerna och skillnader dem emellan högst relevanta, 

främst respektive ägarforms syn på investeringar. 

 

3.1.1 Allmännyttans roll 

Sverige har en tradition av stora subventioner till de kommunala fastighetsbolagen. Detta för 

att kunna erbjuda boende till alla oavsett inkomst eller etnicitet. Sen den senare delen av 90-

talet har svensk bostadspolitik förändrats något för att privata och kommunala fastighetsbolag 

ska konkurrera mer på lika villkor. Staten har minskat subventioneringen till allmänna 

bostäder vilket har gjort att kommunala fastighetsbolag har hamnat i en mer komplicerad 

situation. Det ställer högre krav på en effektiv och mer affärsmässig verksamhet för att kunna 

klara ett svårare ekonomiskt läge. (Turner, 1997) 

Särskilda rättsliga regler gäller för utbetalning av avkastning för kommunala fastighetsbolag. 

Kommunala fastighetsbolag är i juridisk mening en ideell förening. Enligt den juridiska 

definitionen är kommunala fastighetsbolag en ideell förening som kontrolleras av kommunen 

de verkar i. På grund av denna status betalar ett kommunalt fastighetsbolag en enligt lag 

begränsad utdelning. Utdelningen utbetalas till kommunen eller till ett moderbolag vilket helt 

eller delvis ägs av kommunen. (Hancher, 2007)  

Den svenska allmännyttan har fyra huvudsakliga uppgifter. Dessa uppgifter är att verka på ett 

icke-vinstdrivande sätt, vara delägt av kommunerna, vara öppet för alla målgrupper samt att 

allmännyttans hyror ska fungera som norm för hela bostadsmarknaden i enlighet med 

bruksvärdesprincipen i svensk lagstiftning. (Boverket, 2008) 

Reglerade företag såsom allmännyttiga företag sätter ett skäligt avkastningskrav på sin 

verksamhet. Detta avkastningskrav strävar sedan företaget efter och kan påverka detta krav 

genom prisjusteringar både uppåt och neråt.  Men eftersom inträdandet på den allmännyttiga 

marknaden är svårt och hårt kontrollerat är det relativt lätt för ett allmännyttigt företag att 

överstiga avkastningskravet. Dock har allmännyttiga företag som uppgift att övervaka 
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allmänhetens intresse vilket innebär att om avkastningen överstiger avkastningskravet leder 

det till ett lägre pris för konsumenterna. (Furubotn & Pejovich, 1972) 

 

3.1.2 Offentligt kontra privat ägande 

Det finns ett antal likheter mellan den privata och den offentliga sektorn när det gäller 

investeringsbedömningar. De båda sektorerna genomför investeringar som förväntas ge vinst 

under ett antal år framöver. Båda sektorerna måste välja mellan att genomföra investeringar 

eller återlämna tillgångar till investerarna, aktieägarna när det gäller den privata sektorn och 

medborgarna när det gäller den offentliga. Det finns också likheter vad gäller ledningen av 

företag mellan offentlig och privat sektor. En chef på ett privat bolag övervakas ständigt av 

styrelsen och om det visar sig att en chef inte är kompetent nog för sina arbetsuppgifter 

kommer denne att ersättas. Liknande fall gäller i den offentliga sektorn. Ledare i en demokrati 

är folkvalda och medborgarna ges kontinuerligt möjligheten att ersätta en inkompetent 

regering. Medborgarna väljer även representanter som har till uppgift att övervaka regeringen. 

(Brealey, Cooper & Habib, 1997)   

Rutiner för investeringsbedömningar måste inte nödvändigtvis vara lika mellan offentlig och 

privat sektor. De kan ha olika avsikt med investeringar samt att det även förekommer 

störningar såsom skatter i den privata sektorn. Alternativkostnaden för den offentliga sektorn 

anges, istället som för de privata företagen, som minskningen av räntebetalningar de skulle 

fått om de inte genomfört investeringen och betalat av statsskulden istället. (Brealey et. al., 

1997) 

Den privata sektorn är betydligt bättre än den offentliga sektorn på att hantera 

verksamhetsproblem och därmed arbeta mer effektivt. Förklaringen till detta beror på ett antal 

orsaker. Aktieägare i ett privat bolag strävar efter att maximera aktieägarnas förmögenhet 

medan man i offentlig sektor sällan är eniga i sina mål. (Brealey et. al., 1997) 

 

3.1.3 Särskiljande drag för kommunal verksamhet 

Kommunal verksamhet är enligt grundlagen garanterad existens och har därmed ett evigt 

uppdrag så länge inte grundlagen ändras. Verksamheten är riktad till de kommunala 

medborgarna och planeras och verkställs av kommuner på uppdrag av Sveriges Riksdag. 
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Denna verksamhet finansieras i stort sett av gemensamma medel, statsbidrag och 

kommunalskatt vilka ska fördelas demokratiskt, användas effektivt samt användas för att 

garantera medborgarnas rättsäkerhet. Kommuner får ta ut avgifter för de tjänster de generar 

till samhället vilka sätts till enligt självkostnadsprincipen, som betyder att de intäkter 

verksamheten generar skall täcka utgifterna för tjänsten. Detta innebär att kommuner enligt 

denna teori ska visa ett nollresultat. (Brorström, et al., 2000) 

För att uppnå de krav som förutsätts på de ekonomiska medel som kommuner finansieras av, 

förutsätts att alla medborgare både de som brukar kommunal service och de som fattar 

besluten i kommunerna har rätt att överväga och värdera hur uppdraget genomförs och hur de 

tilldelade resurserna allokeras. Kommunal verksamhet präglas därmed av höga krav på 

öppenhet och insyn eftersom resursallokeringen görs på politiska grunder och redovisas öppet 

för kommunernas medborgare. (Brorström, et al., 2000) 

 

3.1.4 Agentteori 

Det uppstår på alla nivåer i organisationer ett samspel mellan principal och agenter samt 

agentkostnader (Zimmerman, 1977). 

Det förhållande som finns mellan principal och agenter kan definieras som ett kontrakt i vilket 

en eller flera personer, principaler, delegerar auktoritärt beslutsfattande till en annan person 

det vill säga agenten. Det förekommer dock förhållanden då inte agenten kommer handla på 

det sättet som bäst tillgodoser principalen eftersom de två parterna nyttomaximerar vid olika 

preferenser. Detta leder till att agentens beslutsfattande inte alltid kommer tillgodose 

principalens och därmed uppstår agentkostnader. Dessa kostnader är övervakningskostnader 

för principalen för att övervaka agenten för att begränsa agentens avvikande verksamhet, 

kontraktskostnader för att binda agenten och restförlustkostnader som grundar sig i att 

agenten tar beslut som inte alltid är bäst för principalen. (Jensen & Meckling, 1976) 

I en kommun är det väljarna som är principaler och politikerna som väljs agenterna. De 

agentproblem som uppstår är på grund av de olika preferenser som finns mellan parterna, till 

exempel kan politikern smita från sitt förtroendeuppdrag genom att handla enbart för det som 

genererar honom mest nytta.  Övervakningskostnader finns därmed inom denna organisation 

för att reducera politikernas handlande som motsätter sig väljarnas. Förutom väljare finns det 

andra som har behov av att övervaka politikernas beteende vilka är andra politiker, 
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kreditgivare och media. Genom media kan till exempel en skandal om en förtroendevald 

politiker leda till att denne inte blir omvald och eftersom politiker förväntas vara 

nyttomaximerare kommer de då agera i förmån för väljarna. (Zimmerman, 1977) 

I ett privat företag är det aktieägarna som är principaler som väljer sin styrelse som agenter. I 

privata företag förväntar sig principalerna fler finansiella uttalanden än vad man gör i 

kommunala företag därmed är övervakningsbenägenheten större i ett privat företag än ett 

kommunalt (Zimmerman, 1977). Det som är särskilt urskiljande mellan kommunal 

verksamhet och privata företag är rätten till att påverka och visa missnöje. Inom kommunal 

verksamhet är det politikerna som väljs som styr (Zimmerman, 1977) men i Sverige är det 

inte val mer än vad fjärde år vilket gör att de inte kan påverka och visa missnöjet förrän 

mandatperioden löpt ut. I privata aktiebolag kan till exempel en grupp aktieägare visa sitt 

missnöje mot en investeringsinriktning enligt Hellman i Sandahl & Sjögren (2005) genom att 

sälja eller köpa aktien.   

 

3.1.5 Äganderättsteori 

En teori för att förklara ägarens incitament för att minimera kostnader är äganderättsteori. 

Skillnaden mellan privata och kommunala företags äganderätter är att privata företag har 

fodringar i företaget medan ägarnas fodringar i kommunala företag ofta är svagt definierade. 

Därmed har privata företag ett större intresse av att känna till och kontrollera kostnader. 

(Christoffersen, Paldam & Wurtz, 2007) 

Ägandeskap kan definieras som individernas formella rättigheter att tillägna sig resterande 

vinstmedel samt kontrollera företaget (Hansmann, 1997).  

Äganderätter påverkar allokeringen och användningen av resurser på specifika och 

förutsägbara sätt. Rätten till ägandeskap i en tillgång oberoende om det är ett privat eller 

statligt företag består därmed av rätten att använda tillgången, rätten att förändra den och 

rätten att avyttra tillgången. Skillnaden är att privatägda tillgångar alltid allokeras till det där 

de generar mest värde för företaget. Äganderätten är därmed en exklusiv rätt då den enda 

begränsningen är lagstiftningen och hur denna tolkas. Systemet av äganderätter i grupper 

visas som uppsättningen av ekonomiska och sociala relationer som definierar varje individ 

med respekt av nyttan av begränsade resurser. (Furubotn & Pejovich, 1972) 
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Problemet med äganderätten är dock att de alltid är hopbuntade, det vill säga äganderätter går 

in i varandra (Alchian & Demsetz, 1973; Furubotn & Pejovich, 1972).  Staten kan ha ett visst 

ägande i en tillgång och en privat part en annan (Furubotn & Pejovich, 1972). Därmed 

uppstår problem inte allra minst när det gäller de rättigheter man har som en individ under 

staten (Alchian & Demsetz, 1973).  

Uppsättningen som äganderätter har ingår i nyttofunktionen hos varje beslutsfattare därmed 

påverkar en förändring i äganderätterna hur en individ beter sig och därigenom hur resurser 

fördelas (Furubotn & Pejovich, 1972). 

 

3.1.6 Investeringsbeslut, ägarnivå kontra företagsnivå 

Enligt Hellman i Sandahls & Sjögrens (2005) kan investeringar utvärderas på två nivåer, 

ägarnivå och företagsnivå. På företagsnivå utvärderas investeringar genom att bedöma bland 

annat anläggningsinvesteringar, investeringar i produktutveckling, marknadsinvesteringar och 

utbildning medans det på ägarnivå handlar om företaget som investeringsobjekt vilket innebär 

företagsvärdering eller aktievärdering. Skillnaden mellan dessa är enligt Hellman 

tillämpningen och beslutssituationen.   

Hur förhållandet mellan investeringsbedömningar i företag och investeringsbedömningar på 

ägarnivå ser ut beror på att de framtida kassaflödena som företagens investeringar genererar 

ligger till grund för värderingen av företaget som görs på ägarnivå enligt Hellman i Sandahl & 

Sjögren (2005). Därigenom kommer ägarna att försöka utvärdera och styra 

investeringsriktningen i företagen. I aktienoterade företag kan en ägargrupp visa uppskattning 

eller missnöje mot ett investeringsbeslut genom att köpa eller sälja aktien vilket på så sätt 

kommer påverka aktiekursen. Under senare tid har det visats sig alltmer att ägargruppers egna 

motiv och påverkan på företags investeringsinriktningar har ökat för börsnoterade företag. 

 

3.1.7 Institutionell teori 

Institutionell teori kan förklara val i organisationer genom att aktörerna omfattas av 

institutionellt tryck vare sig det är normativt, tvingande eller mimetiskt tryck. Mimetiskt tryck 

är en förklaring till varför organisationer väljer att imitera andra framgångsrika organisationer 
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inom samma bransch då de hoppas nå samma framgång utan att direkt förstå hur. (Collin et 

al., 2009; DiMaggio & Powell, 1983) 

Enligt Dimaggio & Powell (1983) kan homogena organisationsformer och homogena sätt att 

agera i organisationer förklaras genom organisatoriska fält. Organisatoriska fält kan definieras 

som organisationer som tillsammans utgör ett område som har samma institutionella liv 

exempel samma tillsynsmyndigheter, kunder, leverantörer och andra organisationer som 

producerar liknande produkter. Dessa organisatoriska fält kan endast identifieras genom 

empiriska undersökningar eftersom dessa fält endast finns till den utsträckning då de är 

institutionellt definierade.  

 

3.2 Indelning av investeringar  

En investering kan definieras som en anskaffning av en resurs för varaktigt bruk i en 

verksamhet till exempel inventarier, maskiner och byggnader (Olsson, 1998) som görs för att 

effektivisera verksamheter (Albertsson, 2000). Investeringar kan indelas i realinvesteringar, 

finansiella investeringar och strategiska investeringar (Bejrum & Lundström, 1986). Inom 

fastighetsbranschen är dock de vanligaste typerna av investeringar expansionsinvesteringar 

som i ett fastighetsbolag innebär förvärv av ytterligare fastigheter, 

rationaliseringsinvesteringar som är investeringar vars syfte är att sänka 

underhållskostnaderna samt ersättningsinvesteringar som inom denna bransch kan vara till 

exempel ett utbyte av ventilationssystem (Bejrum & Lundström, 1986). 

  

3.2.1 Investeringars syfte 

Genom investeringar av olika slag skapas nödvändig kapacitet i företaget. De investeringar 

som ska genomföras kan ses i ett långt perspektiv, i hur man vill att verksamheten ska 

utvecklas. (Ljung & Högberg, 1996) 

Att göra en investering får ekonomiska konsekvenser och för att kunna förutse dessa till så 

stor del som möjligt på förhand krävs resonemang mellan olika investeringsalternativ. Även 

när en investering ska utvärderas vägs positiva och negativa sidor mot varandra för att se det 

alternativ som bäst uppfyller de på förhand ställda målen med investeringen. (Ljung & 

Högberg, 1996) 
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Chanserna för att en investering ska bli lyckad ökar om man har klart för sig vad man vill 

uppnå i och med investeringen. När ett investeringsförslag uppkommer i samband med att 

någon form av brist i verksamheten upptäcks eller genom idéer om förbättringar, blir risken 

med tillvägagångssättet inför ett investeringsbeslut att bilden av den tilltänkta investeringens 

mål blir oklar. Det optimala sättet för att komma fram till en investering är genom analyser av 

hela verksamhetens behov. (Ljung & Högberg 1996) 

 

3.2.2 Investeringskalkylering i kommunal och privat verksamhet 

Kalkyler är en förenkling av verkligheten medan kommunala verksamheter är generellt 

komplicerade vilket leder till att det blir svårt att bygga direkta modeller av dem, därmed kan 

kalkylmodeller ses som en avvägning mellan hanterlighet och beslutsrelevans. (Brorström, 

Haglund & Solli, 2005) 

När det finns ett vinstsyfte som i de flesta vinstdrivande företagen är det lättare att uttrycka 

kostnader och vinster i monetära termer vilket resulterar i att investeringsbedömningstekniker 

kan begränsas till netto- och vinstflöden. I offentliga och icke-vinstdrivande verksamheter är 

det därmed svårt att fastställa en kalkylränta samtidigt som netto- och vinstflöden inte är 

passande som investeringsbedömningsteknik. Därmed görs ofta cost-benefit-analyser inom 

dessa organisationer. (Broadbent & Cullen, 2003) 

Förvaltningskalkyler kan i kommunal verksamhet sägas bestå av samhällsekonomiska 

kalkyler vilka går under namnet cost-benefit-analyser samt företagsekonomiska kalkyler 

(Brorström et al., 2005).  Cost-benefit-analyser beaktar i motsats till de ekonomiska 

kalkylerna konsekvenser såsom exempelvis miljökonsekvenser, olycksrisker och 

arbetstillfredsställelse (Brorström et al., 2005). Därmed görs kalkylerna bredare inom den 

kommunala verksamheten då både de ekonomiska och de sociala för- och nackdelarna 

utvärderas och sedan kvantifieras i monetära termer (Broadbent & Cullen, 2003). En del 

sociala kostnader och vinster kan vara lättare att kvantifiera i monetära termer än andra men 

cost-benefit-analysens mål är att tillhandahålla en analys som syftar till att utvärdera vilka 

projekt som är mest lönsamma för allmänheten (Broadbent & Cullen, 2003). 
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3.3 Kalkylmetoder 

Teorin har ett antal erkända och ständigt återkommande kalkylmetoder som syftar till att 

beräkna en investerings lönsamhet. Vi finner det därför relevant att i vår undersökning ta reda 

på vilka kalkylmetoder som används då valet av kalkylmetod kan leda till olika resultat.  

Nuvärdesmetoden är en självklar och återkommande metod inom investeringsbedömningar 

(Baddely, 2006).  Med tanke på att nuvärdesmetoden påstås vara en objektiv grund för 

investeringsbeslut som ett led i den rationella maximeringsstrategin som Jorgenson (1963) 

förespråkar, ställer man sig frågan varför företagen i praktiken gör fel investeringsbeslut vad 

gäller anläggningstillgångar. En förklaring kan enligt Baddley (2006) vara att felbedömningar 

uppstår vid ett eller flera av de tre viktigaste stegen för investeringens beslutsprocess, 

insamling av information, att förutsäga framtida händelser och investeringsbedömningen. I 

vart och ett av dessa stadier kan företaget göra misstag såsom att information saknas eller 

misstolkas, informationen behandlas ineffektivt och ger missvisande prognoser och om 

olämpliga bedömningstekniker förekommer kan korrekta prognoser missbrukas. 

Tradition kan vara en förklaring till val av kalkylmetoden och det har visat sig att det inom 

olika branscher förekommer olika kalkyltraditioner (Sandahl & Sjögren, 2005). Det har också 

visat sig att större företag och offentlig sektor tenderar att använda mer sofistikerade 

kalkylmetoder som diskonterade kassaflödesmetoder relativt sett (Sandahl & Sjögren, 2001).  

Medan mindre företag tenderar att inte ha de resurser eller den expertis som krävs för att göra 

noggranna investeringsbedömningar (Baddley, 2006). 

 

3.3.1 PBP – Payback Period 

En form av investeringskalkyl är paybackmetoden. Metoden går ut på, som namnet antyder, 

att beräkna hur många år det tar innan summan av inbetalningsöverskotten når upp till värdet 

av grundinvesteringen. Problem som rör paybackmetoden är bland annat metodens inverkan 

på prisförändringar. Paybackmetoden tenderar förutom att sätta höga krav på investeringar 

också att ge ett stort spelrum för individuella tolkningar såvida inte tillämpningen specificeras 

noggrant. (Yard, 2001) 
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Paybackmetoden anger att man i de flesta fall bör acceptera en investering om dess 

återbetalningstid är mindre än den specificerade maximala återbetalningstiden i företaget. 

(Brealey et al., 2007) 

Metoden är känd för att vara enkel och bra när man vill göra en översiktlig kalkyl. Dock anses 

det av många att metoden bör kompletteras med en mer komplicerad kalkyl såsom nuvärdes- 

eller annuitetsmetoden för att få ett mer precist beslutsunderlag. (Arnander, 2007) 

 

3.3.2 PBP – Med hänsyn till ränta 

En modifierad version av paybackmetoden där man tar hänsyn till räntan. Denna metod 

innebär att inbetalningsöverskotten diskonteras före summering och jämförelse med 

grundinvesteringen. Återbetalningstiden blir den tid som erfordras då de årliga 

inbetalningsöverskotten generat så mycket att grundinvesteringen och räntan på bundet 

kapital är återbetalt. (Bergknut et al., 1993) 

 

3.3.3 FVA – Future Value of Annuity 

Metoden används för att fördela grundinvesteringen i form av annuiteter över den ekonomiska 

livslängden. Annuitetsmetoden ger svar på hur stort överskott/underskott en investering 

förväntas generera varje år under den ekonomiska livslängden. Uppfyller överskotten 

företagets mål anses investeringen vara lönsam. Metoden är fördelaktig om olika 

investeringsalternativ med olika lång ekonomisk livslängd ska jämföras eftersom resultaten 

erhålls årsvis. (Yard, 2001) 

 

3.3.4 DCF – Discounted Cash Flows 

Diskonterade kassaflöden (DCF) används för att uppskatta hur attraktivt ett 

investeringsalternativ är. Diskonterade kassaflödesmetoderna omvandlar framtida intäkter till 

ett nuvärde med hjälp av prognoser. DCF-metoder är exempelvis NPV och IRR. 

(www.investopedia.com) 
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3.3.5 NPV – Net Present Value 

Nuvärdet av kassaflöden minus investeringar. Nuvärdesmetoden anger att man ökar 

aktieägarnas förmögenhet genom att godkänna alla investeringar som är värda mer än vad de 

kostar. Därför bör investeringar med ett positivt nuvärde accepteras om syftet är att 

investeringen ska generera avkastning. (Brealey et al., 2007) 

Nuvärdesmetoden går ut på att den aktuella investeringens alla förväntade in- och 

utbetalningar beräknas till en och samma tidpunkt, vilken oftast är tiden för 

grundinvesteringen. Med hjälp av nuvärdesmetoden mäts lönsamheten för respektive 

investeringsalternativ. För att mäta lönsamheten nuvärdesberäknas framtida kassaflöden. 

(Yard, 2001) 

Ofta är det kapital som är tillgängligt för investeringar begränsat och det är således detta 

kapital investeringsalternativen konkurrerar om. Alternativen bör rangordnas efter hur väl de 

utnyttjar det tillgängliga kapitalet. (Högberg och Ljung, 1996) 

 

3.3.6 IRR – Internal Rate of Return 

Kalkylmetoden används för att beräkna den räntefot vid vilken investeringens nuvärde är lika 

med noll, detta benämns som investeringens internränta. Den anger den årliga avkastning eller 

förräntning som investeringsalternativet ger på satsat kapital. (Yard, 2001) 

Annuitetsmetod och nuvärdesmetoden kan användas för att beräkna internräntan. Dessa 

verktyg används till stor del vid fastighetsinvesteringar. Genom att använda dessa kan man 

räkna ut investeringens räntabilitet, det vill säga avkastningen i förhållande till det kapital 

man måste satsa. Vilket kan jämföras med den ränta man hade fått om man hade använt 

kapitalet på ett annat sätt. (Brueggeman & Fisher, 2007) 

Många företag använder internräntemetoden istället för nuvärdesmetoden i deras 

investeringsbedömningar. Men i själva verket leder dessa två till samma resultat då de 

används på rätt sätt. (Brealey et al., 2007) 
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3.3.7 MIRR – Modified Internal Rate of Return  

Modifierade internräntemetoden liknar internräntemetoden. Skillnaden är att MIRR tar 

hänsyn till räntan på den ursprungliga investeringen och förutsätter att framtida kassaflöden 

kommer att återinvesteras i en viss avkastning. MIRR räknas fram genom att 

investeringsmedel i ett investeringsprojekt diskonteras tillbaka till ett nuvärde vid en 

kalkylränta som visar investeringens risk. Därefter sätts kassaflödena samman utan att räkna 

med investeringarna till en punkt i framtiden där den valda återinvesteringsräntan är lika med 

risken för investeringen. Därefter räknas IRR ut och MIRR är då den diskonteringsränta där 

investeringen är lika med det framtida värdet av kassaflödet från investeringen. Nackdelen 

med metoden är dock att den modifierade internräntemetoden inte kan beräknas utan 

investeringens avkastning och återinvesteringens ränta som användarna av metoden måste 

specificera. (Kierulff, 2008) 

 

3.3.8 EAA – Equivalent Annual Annuity 

Modellen beräknar kassaflödet per period med samma nuvärde som kostnaden för inköp plus 

drift av en maskin. Beräkningarna görs genom att totalkostnaderna för inköp adderas med 

investeringens årliga driftkostnader. Totalkostnaderna nuvärdesberäknas och divideras senare 

med annuitetsfaktorn, som beror på investeringens livslängd samt kalkylräntan. Därmed blir 

resultatet de årliga kostnaderna för investeringen och kan på så vis jämföra olika 

investeringsalternativ med olika livslängd. (Brealey, Cooper & Habib, 2007) 

 

3.3.9 EVA – Economic Value Added 

Med hjälp av denna modell kan man bedöma investeringens lönsamhet genom att mäta 

inkomst efter avdrag av skatt samt kostnader för kapital, det vill säga de avkastningskrav som 

ägare och långivare har.  En investering som har ett positivt EVA ökar företagets värde medan 

ett negativt EVA minskar företagets värde.  Med hjälp av EVA kan man räkna ut vilken årlig 

försäljningsvolym som är nödvändig för att nå break-even, det vill säga när aktieägarna får 

tillbaka det kapital de investerat, i förhållande till investeringen. (Brealey et al., 2007) 
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3.4 Kalkylränta 

Kalkylräntan anger avkastningskravet på satsad likvid (Bejrum & Lundström, 1996). 

Betalningar över tiden är inte jämförbara med varandra eftersom dessa egentligen infaller vid 

olika tidpunkter, de måste därför göras jämförbara samt måste graden av tidspreferens 

kvantifieras genom kalkylräntan (Brorström, Haglund, Solli, 2005). Kalkylräntans roll har 

betydelse i den mening att om den sätts högt blir inbetalningarna som infaller närmast i tiden 

mycket viktigare för kalkylen och om den sätts lågt kommer de i framtiden kommande 

betalningarna ha större inverkan på kalkylen (Brorström et al., 2005).  Denna kalkylränta 

bestäms genom ett övervägande över dess komponenter inflation, risk och kapitalets 

alternativa användningsvärde (Brorström et al., 2005; Yard, 1987). Detta kan vara svårt att 

göra i praktiken vilket leder till att räntan kan sättas till den ränta som externa långivare skulle 

kräva för lånat kapital eller organisationens genomsnittliga finansieringskostnad beräknad 

utifrån balansräkningens finansieringssida (Brorström et al., 2005). Företag tenderar också att 

sätta kalkylräntan efter den avkastning, räntabilitet, som andra investeringar i företaget ger 

eller förväntas ge (Andersson, 2004). 

Avkastningskrav tenderar att vara högre på investeringar som kan hänföras till 

investeringskategorin ersättningsinvesteringar. Större investeringar tillåts dock ett lägre 

avkastningskrav. (Yard, 1987) 

En viktig aspekt vid bestämning av kalkylräntan är hänsynstagande till skatt, inflation och 

risk. Eftersom Svenska företag enligt lag skall betala skatt på sina nettoresultat och 

investeringar påverkar företags framtida resultat är det därför rimligt att beakta skatteeffekter 

vid investeringskalkylering. Det finns dock tydliga tendenser som visar att företag allt mindre 

beaktar skattemässiga effekter vid investeringsbedömningar. Detta beror på att små skillnader 

i nettoresultaten får obetydliga skillnader i skatteutbetalningar. (Yard, 1987)  

Risk beskrivs allmänt som en åtgärd som kan inverka negativt på en organisations förmåga att 

uppnå sina affärsmål och genomföra sina strategier framgångsrikt (Bekefi & Epstein 2008). 

Man kan inte med säkerhet hävda att man kan förutsäga konsekvenser (Yard, 1987). 

Riskhänsyn i samband med investeringskalkyler och kalkylränta kan enligt Yard grovt delas 

in i sex huvudprinciper. Dessa principer är indelade efter hur de påverkar en investerings 

kapitalvärde. Nedan följer en benämning av dessa sex principer för att göra en riskjustering av 

kalkylräntan (Yard, 1987). 
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• Öka diskonteringsränta 

• Omräkning av inbetalningsöverskott till ”säkerhetsekvivalenter” 

• Minska ekonomisk livslängd 

• Justering av hela kapitalvärdet 

• Känslighetsanalys 

• Statistisk analys 

Höjning av kalkylränta, känslighetsanalys, justering av betalningar och minskning av 

ekonomisk livslängd är vanliga metoder för riskhänsyn i kalkylräntan (Yard, 1987).  

Vid hänsynstagande till inflation i samband med en investeringsbedömning har 

undersökningar enligt Yard (1987) visat att företag tenderar att blanda ihop nominella och 

reala kalkyler utan att förstå dess egenskaper. Dessa studier stöds även av Tell (1978). Tell 

beskriver att hans undersökning visar att av de 30 företag som undersöktes var det endast en 

liten del som gjorde någon skillnad på kalkylräntan vare sig det var en nominell kalkyl eller 

en real kalkyl. En förklaring till detta kan vara att verkligheten är betydligt mer komplex än 

vad Fishermodellen visar (Yard, 1987). 

 

3.4.1 Kalkylräntan i Fastighetsbolag 

Fastigheter finansieras i regel med både lånat och eget kapital. Räntekostnaderna för det 

lånade kapitalet utgör därför ofta ett minimikrav för avkastning. Avkastningskravet på totalt 

kapital måste minst vara lika med låneräntan och med fördel något högre då det egna kapitalet 

utgör riskkapital. Valet av kalkylränta är ofta helt avgörande för resultatet och det är därför 

viktigt att noggrant arbeta fram ett korrekt avkastningskrav.  (Bejrum & Lundström 1996) 

 

3.5 Lagstiftning 

Svensk lagstiftning påverkar främst de offentligt ägda fastighetsbolagen då de enligt lag har 

krav på samhällsnyttigt ansvar och begränsade regler vad gäller vinstmaximering. 

Lagstiftning är därför en klart relevant faktor som kan visa på varför det finns skillnader i 

investeringsbedömningen. 
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3.5.1 Kommunala bostadsbolags rättsliga åtaganden 

Enligt lag (2002:102) om allmännyttiga bostadsföretag 1 kapitlet 1 § första stycket, definieras 

ett allmännyttigt bostadsföretag som ett aktiebolag, en ekonomisk förening eller en stiftelse 

som drivs utan vinstsyfte och som i sin huvudsakliga verksamhet upplåter bostadslägenheter i 

form av hyresrätt samt förvaltar dessa och är godkänt som ett allmännyttigt bostadsföretag. 

Ett kommunalt bostadsföretag är samma sak som ett allmännyttigt bostadsföretag som 

beskrivs i 1 kapitlet, 1 §, första stycket i lagen om allmännyttiga bostadsföretag med den 

skillnaden att kommunen här har det bestämmande inflytandet (SFS 2002:102 1 Kap . 2 §, 

första stycket). Med en kommuns bestämmande inflytande åsyftas i denna lag att kommunen i 

ett aktiebolag eller ekonomisk förening äger och förfogar över aktier eller andelar till mer än 

50 % av de totala rösterna i föreningen eller bolaget, eller om kommunen är förvaltare i en 

stiftelse med anknuten förvaltning eller har rätt att avsätta eller utse mer än 50 % av 

ledamöterna i styrelsen för en stiftelse med en egen förvaltning (SFS 2002:102 1 kap. 2 § 

andra stycket). Allmännyttiga bostadsföretag skall också sträva efter att ge hyresgästerna rätt 

till inflytande både i sitt boende och i bostadsföretaget (SFS 2002:102 1 kap. 3 §).  

 

3.5.2 Kommunala bostadsbolags rätt till statligt stöd 

Enligt förordning (2002:664) om statligt stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet 1 §, 

får statligt stöd ges till kommunala bostadsbolag för att underlätta nödvändig ekonomisk 

omstrukturering eller minska en kommuns ekonomiska påfrestningar på grund av deras 

förpliktelser för boendet. Förpliktelser för boendet definieras som en kommuns åtaganden 

antingen indirekt eller direkt för ett kommunalt bostadsföretag, där kommunen har det 

bestämmande inflytandet.  Detta ekonomiska stöd ges endast då staten har tillgång till 

ekonomiska medel (SFS 2002:664 2 §) och utfärdas av statens bostadskreditnämnd(SFS 

2002:664 7 §).  

 

3.5.3 Kommunala bostadsbolag rätt att tillge utdelning 

Aktiebolag, ekonomiska föreningar och stiftelser som enligt lag (2002:102 1§ 1st) om 

allmännyttiga bostadsföretag kan definieras som allmännyttiga bostadsföretag kan också på 

den del av aktiekapitalet eller de inbetalda medlemsinsatserna som ägaren själv satsat i 
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företaget ge ut utdelning (SFS 2002:102, 1§, 2st).  Villkoren för att få klassas som ett 

allmännyttigt bostadsbolag är att utdelning på ägarnas kapital inte får överstiga en av staten 

fastställd summa som de anser vara rimlig, det får inte heller förekomma ekonomiska 

privilegier för chefer eller anställda utöver en rimlig lön för utfört arbete och att företaget 

måste acceptera kommunal kontroll och revision som godkänns av kommunen för att få 

betraktas som allmännyttigt företag och därmed få statligt stöd (Boverket, 2008). 

  

3.6 Risk 

Risk för fastighetsbolag har vi valt att ta upp ur två perspektiv. Den första existerar som den 

risk som de inte själva kan påverka och som vi valt att kalla ”politisk risk". Med politisk risk 

menar vi att till exempel förändrad lagstiftning som kan ge förändrade förutsättningar för ett 

fastighetsbolag. Den andra risk som de i viss mån kan påverka genom att genomföra 

investeringsbedömningen på olika sätt och genom att avväga hur mycket kapital de ska satsa 

har vi valt att kalla ”osäkerhet och risk”. Risk är därför en faktor som i högsta grad är relevant 

för företag och viktig att vara medveten om.  

 

3.6.1 Politiska risker 

Hållbar utveckling och socialt ansvar blir mer och mer en strategisk affärsplan. Kraven på att 

företag ska kunna hantera miljömässiga, sociala och politiska risker på ett bra sätt ökar 

ständigt och är en utmaning för alla företag. Kreativa lösningar på dessa problem kan vara 

skillnaden mellan en förlust och en möjlig vinst. (Bekefi & Epstein, 2008) 

Sociala, politiska och miljömässiga risker har visats att de inte tas upp i ekonomiska 

beräkningar i den mån de borde. Detta på grund av komplexiteten i att mäta och integrera risk 

i ett investeringsbeslut. Författarna påpekar vikten av att dessa risker tas med i ekonomiska 

beräkningar och i företagens strategi. Detta på grund av att de ska förbättra kalkyler så att 

risken återspeglar de förluster eller möjliga vinster de kan innebära. (Bekefi & Epstein, 2008) 

Det har visat sig att ekonomer historiskt haft svårt att integrera dessa risker i ekonomiska 

kalkyler och investeringsbedömningar. Men att förvandla politisk och social risk från 

kvalitativ data till kvantitativ data har visat dess relevans. (Bekefi & Epstein, 2008) 
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För att kunna mäta social och politisk risk för att få fram data som kan tas med i en kalkyl för 

en investeringsbedömning kan beskrivas som en process indelad i nio steg. Dessa steg 

behandlar sammanfattat en beräkning av möjliga intäkter och kostnader, beräkning av 

sannolikhet, beräkning av värde på respektive risk samt en nuvärdesberäkning av respektive 

risk. Dessa beräkningar ska i nionde steget mynna ut i en kalkyl av förväntat värde på 

investeringen. (Bekefi & Epstein, 2008) 

 

3.6.2 Osäkerhet och risk 

Om inte utgången av en slumpmässig händelse är känd uppstår osäkerhet (Leffley, 

1997;Lohmann & Baksh, 1993). Risk uppstår genom osäkerhet (Lohmann & Baksh, 1993). 

Risk karakteriseras därmed som en konsekvens av att agera när det finns osäkerhet 

(Choobineh & Behrens, 1992). Risker som inkluderas vid investeringskalkylering är finansiell 

risk som är associerad med inflytande, affärsrisk som beror på vilken verksamhet som 

bedrivs, risk för teknologisk utveckling, risk för åldrande och risk på grund av att 

uppskattningen av de parametrar som ingår är fel (Gurnani, 1984). Genom att förstå risk och 

dess karaktär i ett investeringsbeslut kan konsekvenserna av investeringsbeslutet uppskattas 

(Leffley, 1997). 

Ett betydande hinder inför investeringsbeslut är att det finns osäkerhet om framtiden. 

Investeringsbeslut blir ofta felaktiga när det är svårt att skapa tydliga och tillförlitliga 

prognoser om framtida händelser. Förutseendet är särskilt komplicerat när det gäller 

ekonomiska processer eftersom den ekonomiska världen ständigt förändras. Individers 

föreställningar om ekonomisk struktur har därmed förmågan att förändra den ekonomiska 

strukturen. (Kydland & Prescott, 1977) 

Ett investeringsbeslut kan fattas under olika beslutssituationer. Beslut under säkerhet där alla 

förutsättningar är givna vilket inte är vanligt, beslut under osäkerhet där beslutsfattaren är 

medveten om möjliga utfall men inte om sannolikheterna och därmed inte baserar beslut på 

sannolikhetsbedömningar och beslut under risk där händelser är förenade med olika 

sannolikheter. Beslut under risk styrs av sannolikheten om ett beslut skall genomföras. 

Variansen är vägledande för vårt val av handlingsalternativ och riskattityden motsvaras av 

den vikt vi lägger på variansen. Variansen utgör därför ett mått på risken. (Bergendahl, 

Brigelius & Rosén, 1986) 
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3.7 Strategi 

Ett företags strategi kan vara avgörande för hur man väljer att gå till väga i en 

investeringsbedömning. Strategin kan vara att helt gå på instinkt eller att traditionsenligt inom 

företaget genomföra en investeringsbedömning efter väl utarbetade mallar. Ett tredje 

alternativ kan vara att man efter studier av det aktuella läget på marknaden utför 

investeringsbedömningen. Därför kan valet av strategi vara en påverkande faktor till att 

investeringsbedömningen skiljer sig åt mellan kommunala och privata fastighetsbolag. 

För att uppnå en god prestanda är det viktigt för företag att vara operationellt effektiva det vill 

säga att vara effektivare än sina konkurrenter i sina aktiviteter och inneha en strategi. Genom 

att ett företag har en konkurrensfördel de kan bibehålla, vilken antingen skapar ett större värde 

för kunden eller ger en lägre kostnad för kunden kan ett företag överträffa sina konkurrenter. 

(Porter, 1996)    

Ett effektivt sätt för företagsledare att maximera värdet för företagets aktieägare är genom att 

strategiskt marknadspositionera sig. Detta görs genom att analysera den industri det handlar 

om noggrant och därefter fastställa de marknadssegment som ur strategiskt perspektiv är 

optimalt. Företaget maximerar sedan sina investeringar i de segment som troligtvis kommer 

leda till en högre avkastning och minimerar sina investeringar i de segment som är mindre 

lönsamma. Genom marknadssegmenteringen kommer företaget också att kunna vinna 

marknadsandelar och på så sätt bli mer konkurrenskraftiga och därigenom öka avkastningen 

till aktieägarna. (Jackson, 2007) 

Medlemmar i organisationer använder och refererar till sin organisations historia för att 

påverka förändringsprocesser till exempel strategiska förändringar för att anpassa dem till 

sina egna mål. På detta sätt kan en organisations historia påverka den organisatoriska 

strategin. Genom att referera till vissa delar i företagets historia som överensstämmer med 

deras syfte kan aktörer i organisationer påverka om ett beslut genomförs eller inte. 

(Brunninge, 2009) 

Skillnader mellan offentliga och privata organisationer är till exempel att privata företag har 

en större strategisk frihet än de offentliga eftersom en del av de offentliga företagens 

strategiska beslut fattas av politiker. Därför kan krav från politikerna på de offentliga 

organisationerna begränsa organisationernas möjligheter till att agera samt styra offentliga 
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organisationer mot beslut som inte alltid är bra för samhället genom att omedvetet motarbeta 

sig själva genom politiska beslut. (Lane, 1993)   

Enligt Austin & Sirman (1981) finns det ett nära samband mellan investeringsbedömningar 

och marknadsvärdering. De menar att en integrerad och systematisk strategi i 

beslutsprocessen inför en investering omfattas av fem steg; 

1. Identifiera mål och begränsningar 

2. Analysera investeringsmiljö och marknadsförhållanden 

3. Utveckla en finansiell analys där kassaflöden från projektet och kostnader för 

investeringen ska ingå 

4. Fastställa beslutskriterier som ska omvandla förväntade vinster till ett uppskattat värde 

för investerare 

5. Fatta investeringsbeslutet 

Denna process kan enligt Austin & Sirman (1981) tillämpas på alla inkomstproducerande 

fastighetstillgångar. 

 

3.8 Kapitelsammanfattning 

Modellen i inledningen av kapitlet sammanfattar de teorier som redovisas i kapitlet och hur de 

hänger samman. Vi har efter modellen utgått från att beskriva de särskiljande dragen mellan 

kommunala och privata verksamheter där vi tar upp agentteori, äganderätters påverkan på 

företag, hur investeringsbeslutet påverkas av ägarnivå och företagsnivå samt institutionell 

teori som behandlar hur organisationer väljer att agera. Därefter redovisas teori i kapitlet om 

investeringars syfte, mål och kalkylering i privata och kommunala verksamheter. Efter det 

redovisas teori om de fem faktorerna kalkylmetoder, kalkylränta, lagstiftning, risk och strategi 

som teorin beskrivit påverkar investeringsbedömningen.  
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4 Empirisk metod 

I avsnittet empirisk metod förklaras vald metod för vår empiriska undersökning. Här 

presenteras även urval av respondenter samt hur vi gått tillväga i vår datainsamling. I 

avsnittet operationalisering förklaras hur vi kommit fram till vår intervjuguide som finns att 

läsa i bilaga 1. Kapitel fyra avslutas med uppsatsens validitet och reliabilitet samt en 

sammanfattning av kapitlet. 

 

4.1 Undersökningsmetod 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns skillnader i investeringsbedömningar 

mellan kommunala och privata fastighetsbolag genom att undersöka de bakomliggande 

faktorerna i en investeringsbedömning. Därmed kommer vår empiriska undersökning göras 

genom en komparativ studie, där vi avser att jämföra privata mot kommunala fastighetsbolag 

med inriktning på hur ägarformerna påverkar investeringsbedömningen. Vi ska med hjälp av 

kvalitativa fallstudier av sex olika fastighetsbolag, tre kommunala och tre privata, utröna de 

faktorer som påverkar eventuella olikheter i investeringsbedömningen. Alternativet till att 

välja en kvalitativ ansats hade varit en kvantitativ. En kvantitativ studie är en studie som 

samlar in data i numerisk form och är till motsats till kvalitativa studier inte lika öppna för 

nya inslag och information i undersökningen (Jacobsen, 2002). Det finns inte någon 

undersökning om hur en investeringsbedömning skiljer sig mellan ägarformerna kommunala 

och privata fastighetsbolag. Därmed har det varit svårt att fastställa de variabler som påverkar 

investeringsbedömningen och kan peka på skillnader mellan kommunala och privata 

fastighetsbolag. Accessen till de privata fastighetsbolagens information i 

investeringsbedömningar har också varit låg vilket gjort att det blivit ett alldeles för stort 

bortfall för att vi skulle kunna genomföra en kvantitativ studie som vi skulle kunna 

generalisera från. Detta gör att den öppna formen fallstudie är bättre. Fallstudier ger oss en 

bättre överblick över de variabler som vi vill undersöka då vi kan granska dem mer ingående 

då vi pratar med respondenter som varit delaktiga investeringsbedömningen och utifrån den 

kan ställa frågor vid intervjuerna.  

Fallstudier beskrivs som en strategi till att förstå särskilda fenomen som är helt eller delvis 

okända och är en bra strategi då man vill få god kännedom om det fenomen man utforskar och 
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samtidigt få svar på frågorna hur och varför. Fallstudier kan också vara ett bra sätt att utforska 

och ifrågasätta den teori som finns inom ämnet. (Saunders et. al, 2007) 

Det komplexa i vårt fall är att definiera om det finns någon påverkan till olika 

investeringsbedömningar som kan härledas ur olika ägarformer. Därmed använder vi 

fallstudier som metod för att skapa en förståelse för de fenomen som är okända i 

investeringsbedömningen. Detta gör vi för att det tidigare inte gjorts särskilt mycket forskning 

i hur en investeringsbedömning skiljer sig åt mellan privata och kommunala fastighetsbolag. 

Vi gör det för att ifrågasätta den teori som vi samlat in i vår undersökning och för att se om 

det finns något som har ändrats från tidigare studier och i så fall hur det har ändrats. 

Flera fallstudier är att föredra för att därigenom kunna fastställa om resultaten i den första 

fallstudien förekommer i de andra fallen (Saunders et. al, 2007).  Detta har varit nödvändigt 

för oss för att vi ska kunna uttala oss om hur respektive ägarform agerar. 

 

4.2 Urval 

Urvalet vi gjort är ett icke sannolikhets ändamålsenligt heterogent urval vilket baseras på 

subjektiva bedömningar och används när det inte finns tid för att generalisera till ett statistiskt 

urval och är vanligt förekommande i kvalitativa datainsamlingar (Saunders et. al, 2007). Det 

heterogena urvalet ger oss en möjlighet att studera intressanta mönster och nyckelteman som 

framkommer ur urvalet och vi förstår att sannolikheten för att urvalet ska bli representativt 

beror på oss som forskares analysskicklighet av det empiriska materialet (Saunders et al., 

2007).   

Därmed har vi valt ut tre kommunala och tre privata fastighetsbolag i sydvästra Sverige. Detta 

har gjorts av tidsmässiga och resursmässiga skäl då kvalitativa fallstudier är väldigt 

tidskrävande (Jacobsen, 2002) och vi inte har resurser att intervjua alla fastighetsbolag i 

sydvästra Sverige. Dessa fastighetsbolag har valts ut i tre stycken storlekskategorier litet, 

medel och stort. Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR, 2000:2) klassificerar företags 

storlek enligt nettoomsättning, antalet anställda eller genom nettovärdet av tillgångarna. Vi 

har valt att använda omsättningen för att mäta storleken på företagen. Detta eftersom antalet 

anställda inte gav rätt bild av storleken vilket har att göra med hur mycket outsourcing 

fastighetsbolagen använder. Nettovärdet av tillgångarna kan också bli problematiskt att 
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använda sig av eftersom kommunala verksamheter inte är vinstdrivande i samma utsträckning 

som privata vilket resulterar i att de kan värdera sina tillgångar lägre (Collin et. al 2009). 

Konfidentialitet innebär att endast forskaren kan identifiera respondenterna i uppsatsen 

(Jacobsen 2002). De observerade företagen i vår undersökning har behandlats med 

konfidentialitet på begäran. Detta var en förutsättning för dem att medverka i undersökningen 

under de förutsättningar som vi anser är nödvändiga, vilka är att vi ska få ta del av 

investeringsunderlag och nämna övrigt agerande i investeringsbedömningen i uppsatsen. 

Konsekvensen av konfidentialitet i en undersökning är att granskning försvåras då granskaren 

inte kan ta del av insamlad empiri i samma utsträckning som forskaren. Presentationen av 

företagen i kapitel fem kommer därför ske på ett sätt som inte avslöjar företagens identitet. 

Gemensamt för alla fallstudier är att objektet som studeras är avgränsat i tid rum där man 

utifrån denna kontext studerar vad som händer (Jacobsen, 2002). Därmed har dessa bolag det 

gemensamt att de nyligen, innan finanskrisen men efter år 2006, har genomfört en investering 

som är relevant för vår undersökning. Detta gör att företagen blir jämförbara då de genomfört 

investeringsbedömningen under liknande förhållanden på marknaden då rådande 

marknadsförhållande enligt vår teori kan påverka investeringsbedömningen. De sex 

fastighetsbolagen representerar således tre stycken olika storlekstyper av fastighetsbolag där 

kommunalt ställs mot privat för att få ett heterogent icke sannolikhets ändamålsenligt urval 

som nämndes ovan.  

 

4.3 Datainsamling 

Vid fallstudier kan datainsamling ske genom enkäter, intervjuer, observationer eller 

dokumentanalyser (Saunders et al., 2007). Vår empiriska undersökning kommer att grundas 

på primärdata vilket är data som forskaren själv samlar in (Saunders et al., 2007). Insamlingen 

av primärdata kommer göras med hjälp av besöksintervjuer och dokumentstudier av 

årsredovisning från fastighetsbolagen samt de investeringsunderlag som vi fått ta del av under 

intervjuerna. Årsredovisningarna och investeringsunderlagen är i alla högsta grad trovärdiga 

eftersom årsredovisningarna ger information till samtliga intressenter i fastighetsbolagen och 

investeringsunderlagen är de underlag som använts vid investeringsbedömningarna. Därmed 

får vi vetskap om hur investeringsbedömningen verkligen gått till i fastighetsbolagen och 

företagsinformation genom årsredovisningar som genom vår teori kan förklara hur 
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investeringsbedömningen kan särskiljas mellan ägarformerna. Därmed stärks både 

reliabiliteten och validiteten. Genom att använda både dokumentstudier och individuella 

intervjuer kan vi också få en större helhetsbild av det undersökta fenomenet (Jacobsen, 2002). 

Vi har valt denna intervjuteknik då personer tenderar att ha lättare för att tala om känsliga 

frågor när en intervju sker ansikte mot ansikte (Jacobsen, 2002). Det som är känsligt i vår 

undersökning är information som fastighetsbolagen inte vill lämna ut, till exempel 

investeringsunderlag då detta kan ses som känslig data för vederbörande. Kommunala 

fastighetsbolag har inte haft den tendensen då vi varit i kontakt med dem men accessen med 

vissa privata fastighetsbolag har varit svår på grund av att de ser investeringsunderlag som 

känslig information. Vi har dock fått ta del av investeringsunderlag i samtliga fall under 

förutsättning av sekretess och kassering av dokumenten efter avslutad granskning. 

Granskning av investeringsunderlag har ökat reliabiliteten i vår undersökning eftersom data i 

dessa dokument i hög grad är relevant för undersökningen.  

Vi har genomfört intervjuerna under ljudupptagning vilket respondenterna känt sig bekväma 

med. Valet att genomföra intervjun under ljudupptagning gjordes för att få ett bättre flyt i 

diskussionen, ge utrymme för tilltänkta följdfrågor samt för att bidra med en positivare 

närvaro under konversationen. Innan intervjuerna har vi dessutom studerat fastighetsbolagens 

verksamhet för att ge ett förtroendeingivande intryck. Utvalda respondenter har aktivt deltagit 

i investeringsprocessen i respektive fastighetsbolag. Det har underlättat arbetet för oss då det 

inte uppstått några problem med frågor eftersom respondenterna varit kompetenta och insatta 

i frågor om investeringsbedömningen i företagen samt hur företagen agerar. 

Vi är medvetna om att en besöksintervju kan skapa en intervjuareffekt vilket innebär att 

intervjuarens närvaro kan leda till speciella resultat. Besöksintervju kan även innebära en 

kontexteffekt vilket betyder att platsen där intervjun genomförs kan påverka resultatet 

(Jacobsen, 2002). Vi märkte inte av några intervjuareffekter eller kontexteffekter med de 

intervjuade respondenterna vilket tenderar att bero på att vi intervjuade personerna i en för 

dem trygg miljö och behandlade ett ämne de var insatta i. Därmed stärks reliabiliteten i vår 

uppsats eftersom respondentens svar inte påverkats av oss eller den miljö vi intervjuat i 

(Jacobsen, 2002). 
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4.4 Operationalisering 

För att kunna analysera hur fastighetsbolag genomför sina investeringsbedömningar har teorin 

visat ett antal faktorer som är centrala och avgörande för hur en sådan genomförs. Vi har som 

ovan nämnt valt att göra fallstudier av sex fastighetsbolag. Dessa bolag har det gemensamt att 

de nyligen, innan finanskrisen men efter år 2006, har genomfört en investering som är 

relevant för vår undersökning. Detta gör att företagen blir jämförbara då de genomfört 

investeringsbedömningen under liknande marknadsförhållanden. Detta är av vikt då de 

rådande marknadsförhållandena som gäller när investeringen görs gör att anbuden på 

projekten kan variera. I en högkonjunktur är det många som lägger högre anbud än i en 

lågkonjunktur eftersom det oftast då råder mer aktivitet på marknaden. Därmed genom att 

hålla de rådande marknadsförhållandena konstanta och ta del av material som företagen 

arbetat fram under planeringen för investeringen har vi fått tillförlitlig data.  

Vårt syfte med operationaliseringen är att diskutera kring genomförd investeringsbedömning 

med respondenten. Detta kommer att ske genom att vi ställer övergripande frågor som 

respondenten sedan fritt får resonera kring (Kvale, 1997). För att detta ska flyta på ett bra sätt 

har vi i förväg bestämt de områden i investeringsbedömningen som ska behandlas i intervjun 

så att respondenten vet vilka data vi är intresserade av.  

I en intervjuguide anges de områden intervjun ska beröra samt i vilken ordning dessa kommer 

tas upp (Kvale, 1997). Genom att följa en intervjuguide (se bilaga 1) kommer vi att beröra 

samma områden genom alla intervjuer vilket kommer underlätta kommande analysarbete och 

förbättrar därigenom reliabiliteten i uppsatsen. Frågorna i intervjuguiden har vi bedömt både 

tematiskt och dynamiskt för att frågorna ska bidra till en så bra och givande intervju som 

möjligt. En tematisk bedömning innebär att frågorna är relevanta för undersökningen medan 

en dynamisk bedömning innebär att frågorna bidrar till ett bra samspel mellan 

intervjupersonen och intervjuaren (Kvale, 1997).  

Enligt den teori som vi samlat in finns det ett antal faktorer som är centrala och avgörande för 

hur en investeringsbedömning genomförs. För att fastställa hur de undersökta bolagen 

genomför sina investeringsbedömningar är det därför naturligt att undersöka hur bolagen ser 

på de faktorer vi valt ut. Faktorerna vi valt ut framgår av modellen i uppsatsens tredje kapitel 

men upprepas här; kalkylmetod, kalkylränta, risk, strategi och lagstiftning. 
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4.4.1 Oberoende faktorer 

Den beroende faktorn i vår undersökning är investeringsbedömningen som enligt vår 

grundläggande hypotes inte är identisk beroende på om den genomförs av ett privat 

fastighetsbolag eller ett kommunalt fastighetsbolag. De oberoende faktorerna är således 

ägarförhållandet och de faktorer som teorin har visat påverka hur en investeringsbedömning 

genomförs. 

Teori om ägarförhållande och särskiljande drag för privat och kommunal verksamhet har 

tagits upp dels för att se på vad tidigare forskning kommit fram till i fråga om 

tillvägagångssätt i investeringsbedömningar. Ett andra skäl till denna teori är att vi vill påvisa 

de skillnader som finns i styrning och den institutionella miljö som råder i de olika 

ägarformerna. Teorin om detta avser därför inte primärt att utmynna i frågor i intervjuguiden 

utan främst för att kunna påvisa att skillnader i övriga faktorer beror på det aktuella 

ägarförhållandet. Däremot har teori om investeringsbeslut mynnat ut i att vi undersökt var, 

hierarkiskt sett, i organisationen beslutet att genomföra investeringen tagits. Konsekvenser av 

detta har sedan kunnat förklaras av agentteorin.  

Operationaliseringen av bolagens syn på dessa faktorer har skett genom dokumentstudier av 

de investeringsunderlag vi fått ta del av samt genom att respondenten fått beskriva och 

resonera kring hur och om dessa faktorer beaktades och på vilket sätt de behandlades i 

investeringsbedömningen.  

1. Namn på fastighetsbolaget: 

2. Storlek på fastighetsbolaget: 

a) Antal förvaltande bostadslägenheter 

b) Omsättningen i fastighetsbolaget 

3. Vilken roll har du i en investeringsbedömning? 

Frågorna 1-3 är dynamiska frågor som vi i de flesta fall redan vet svaren på. Frågorna finns 

alltså med i vår intervjuguide för att ge respondenten en chans att känna sig bekväm i 

situationen med diktafon och dylikt.  

4. Vad innebär investeringsbedömning för Er? 

Fråga 4 hänför sig från Bejrum & Lundströms (1996) definition av en investeringsbedömning. 

Syftet med frågan är att skapa en bild av vad som ingår i en investeringsbedömning i det 
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aktuella fastighetsbolaget och om företagets investeringsbedömning stämmer överens med 

teorins definition av en investeringsbedömning. 

5. Av vilken anledning beslutade Ni er för att genomföra investeringen? 

a) Utförs investeringsbedömningen på ett speciellt sätt när investeringen görs av en 

viss typ av anledning? 

Fråga 5 ger oss en bild av vilken typ av investering det är vi undersöker hos respektive 

fastighetsbolag. Enligt teorin finns det tre olika typer av investeringar vilket kan påverka hur 

investeringsbedömningen genomförs. Beslutet att investera kan enligt Bejrum & Lundströms 

(1986) och Ljung & Högbergs (1996) teori skilja sig åt beroende på vilka behov och mål som 

finns i företaget. Beroende på av vilken anledning investeringen genomförs kan 

investeringskalkylens resultat variera och det är därför relevant för vår undersökning att 

undersöka om motivet bakom investeringen skiljer sig åt mellan kommunala och privata 

fastighetsbolag. 

6. Har Ni något uttalat angreppssätt eller strategi under en investeringsbedömning? 

a) Om ja, följs den i verkligheten? 

b) Om ja, hur går den till? 

c) Om nej, varför inte? 

Fråga 6 är en öppen fråga som syftar till att respondenten ska få möjlighet att beskriva 

tillvägagångssätt i en investeringsbedömning. Enligt Brunninge (2009) har företagets historia 

stor betydelse för hur man agerar inför ett investeringsbeslut. Frågan syftar även till att 

undersöka hur företagen marknadspositionerar sig samt om företagen följer de fem steg som 

Austin & Sirman (1981) beskriver som en beslutsprocess som kan tillämpas i en 

investeringsbedömning. 

7. På vilken hierarkisk nivå i företaget togs det slutgiltiga investeringsbeslutet? 

Fråga 7 är en fråga som beskriver var i organisationen beslutet tas. Det ger därmed 

indikationer på hur långt ner i organisationen man delegerat beslutet och därigenom vilken 

beslutsbefogenhet som krävs för investeringen. Dessutom kan det indikera på hur samspelet 

mellan principalen och agenten ser ut och om det finns några problem däremellan. 

8. Anser Ni att ni påverkades av rådande lagstiftning under investeringsbedömningen? 

a) Om ja, på vilket sätt? 
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Fråga 8 hänför sig till de lagar som berör fastighetsbolags styrning. Lagarna påverkar främst 

kommunala fastighetsbolag då de har rätt till vissa subventioner men också krav på begränsad 

avkastning. Det är därför relevant för oss att undersöka hur väl detta följs framförallt av de 

kommunala fastighetsbolagen men också om de privata fastighetsbolagen upplever extra svår 

konkurrens på grund av detta. 

9. Använde Ni er av någon kalkylmetod under investeringsbedömningen? 

a) Om ja, vilken eller vilka? 

b) Om nej, varför inte? 

10. Använder Ni alltid samma kalkylmetod? 

a) Om ja, varför? 

b) Om nej, vad avgör varför ni väljer en speciell kalkylmetod? 

Fråga 9-10 har vi ställt för att kunna undersöka om skillnader finns i valet av kalkylmetod 

mellan kommunala och privata fastighetsbolag. Detta har vi undersökt genom att vi studerat 

kalkylen som gjorts inför den investering som diskuteras under intervjun. Det har också 

kunnat visa om ägarformerna agerar homogent enligt institutionell teori.   

11. Använder Ni kalkylränta i er investeringskalkyl? 

a) Om ja, på vilka grunder sätts kalkylräntan? 

b) Varför sätts kalkylräntan på det sättet? 

Fråga 11 undersöks även den genom att studera den kalkyl fastighetsbolagen har gjort inför 

investeringen. Respondenten har sedan fått redogöra för på vilka grunder denna satts och 

varför man valt just det sättet. Kalkylräntan anger avkastningskrav på satsad likvid och en del 

i vår grundhypotes är att avkastningskravet skiljer sig åt mellan kommunala och privata 

fastighetsbolag. Därför har vi undersökt på vilken nivå kalkylräntan satts och på vilka grunder 

den satts på det sättet. 

12. Hur ser Ni på risk i och med en investering? 

a) Om ja, tas risken upp i någon form i kalkylen? 

b) Om ja, hur tas risk upp i kalkylen? 

c) Om ja, varför tas risk upp i kalkylen? 

Fråga 12 syftar till att undersöka om och hur risk beaktas i en investeringsbedömning. Vi 

undersöker dels hur fastighetsbolaget i fråga tar hänsyn till förändringar som sker i ekonomin, 

detta på grund av att investeringar i fastigheter vanligtvis är långsiktiga investeringar. Ett 
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andra skäl till en fråga av denna karaktär är att undersöka hur och om de i 

investeringskalkylen tar hänsyn till risk. Detta behandlas dels i teori om kalkylränta och dels i 

det teoristycke vi benämnt ”Risk”.  

13. Finns det några övriga relevanta inslag i Er investeringsbedömning som inte tagits upp 

under intervjun? 

Fråga 13 syftar till att respondenten ska få förklara om fastighetsbolaget har några speciella 

inslag i sin investeringsbedömning som kan vara relevanta för vår undersökning. 

14. Påverkas investeringsbedömningen av att Ni är ett privat-/kommunalägt företag? 

a) Om ja, på vilket sätt? 

Fråga 14 har vi ställt främst i ett filosofiskt öppet syfte där respondenten fått resonera kring 

eventuella skillnader mellan kommunala och privata fastighetsbolags 

investeringsbedömningar. 

 

4.5 Validitet och reliabilitet 

4.5.1 Validitet 

Kvale (1997) definierar validitet som att man mäter något som man avser att mäta. Med hjälp 

av en väl utarbetad intervjuguide, där vi format våra frågor utifrån vår förförståelse och 

insamlad teori har kunnat uppnå en hög validitet i vår undersökning. Genom omfattande 

litteraturgenomgång har vi samlat in teori inom området investeringsbedömning. Insamling av 

bakomliggande faktorer, alternativa kalkylmetoder och lagar med mera kom att ligga till 

grund för att precisera våra frågor så att de mäter det vi avser att mäta, det vill säga hur 

investeringsbedömningen genomförs i olika ägarformer. 

Vi har noggrant utformat frågorna tydligt för att undvika missförstånd. Skulle det ändå uppstå 

missförstånd, har vi möjligheten att förklara och utveckla dessa eftersom vi är närvarande vid 

besöksintervjuerna. 
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4.5.2 Reliabilitet 

Enligt Jacobsen (2002) står reliabiliteten för tillförlitlighet. Hur hög tillförlitlighet en 

undersökning har beror på hur stor sannolikheten är att om man vid en upprepning av en 

undersökning kommer fram till samma resultat, det vill säga hur de korrelerar mot varandra. 

Då de observerade företagen i vår undersökning behandlats med konfidentialitet bidrar det till 

viss försämring av reliabiliteten eftersom en upprepning av en liknande undersökning blir svår 

när respondenterna och det som är särskiljande för just dem inte är kända. Detta har vi försökt 

förhindra genom att välja ut respondenter som förutom att de speglar de två olika 

ägarformerna även speglar olika storleksklasser och torde därmed vara förhållandevis 

karakteristiska.  

 

4.6 Kapitelsammanfattning 

Kapitlet behandlar hur vi gått till väga för att samla in vår empiri, vilket urval vi gjort samt en 

operationalisering som beskriver hur vi kommit fram till vår intervjuguide, vad frågorna avser 

att mäta och på vilket sätt den grundar sig i vår referensram. Vår empiri består av 

besöksintervjuer, investeringsunderlag från en genomförd investering samt årsredovisningar. 

Vi har intervjuat en person som varit delaktig i en investeringsbedömning på sex 

fastighetsbolag varav tre stycken är kommunalt ägda och tre stycken privatägda. Dessa 

fastighetsbolag är utvalda aktörer i fastighetsbranschen i sydvästra Sverige på grund av 

tidsmässiga och praktiska skäl. Under intervjuerna har respondenten under ljudinspelning fått 

besvara och resonera kring de frågor vi i förväg arbetat fram. Detta har underlättat vårt 

analysarbete och givit oss möjlighet att välja ut det relevanta ur varje intervju. Vi har vid varje 

intervjutillfälle även studerat investeringsunderlag från en genomförd investering vilket har 

ökat datas tillförlitlighet då vi själva kunnat konstatera hur vissa av de faktorer vi undersökt 

behandlats under investeringsbedömningen. Dessa två datakällor har kompletterats genom 

studier av respektive företags årsredovisningar.  
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5 Empirisk analys 

Kapitlet inleds med en presentation av de observerade fastighetsbolagen vidare följer en 

förklaring av hur vi gick till väga för att analysera insamlad empiri. Därefter följer en analys 

av den empiri vi samlat in genom besöksintervjuer, investeringsunderlag och 

årsredovisningar. Kapitlet avslutas med en kapitelsammanfattning.  

 

5.1 Presentation av respondenter 

De observerade företagen behandlas som tidigare nämnt med konfidentialitet i uppsatsen. 

Presentationen av dessa företag kommer därför ske utan att avslöja identiteten på företagen.  

Undersökningen utgörs av sex respondenter i form av tre kommunalt ägda fastighetsbolag och 

tre privatägda fastighetsbolag. De tre kommunala fastighetsbolagen är allmännyttiga 

fastighetsbolag verksamma i kommuner i sydvästra Sverige. De representerar de tre olika 

storleksklasserna stort, medel och litet fastighetsbolag där vi med stort menar en omsättning 

på över 500 MKR, med medel under 500 MKR och med litet under 300MKR. Denna 

indelning av de kommunala fastighetsbolagen har gjorts på detta sätt då det inte förekommer 

den variation på storlek bland kommunala fastighetsbolag i sydvästra Sverige som det gör 

bland privata fastighetsbolag eftersom det alltid endast finns ett allmännyttigt fastighetsbolag 

verksamt inom en kommun. Indelningen av de privata fastighetsbolagen har gjorts enligt 

följande kriterier; stort med en omsättning över 800 MKR, medel med under 800 MKR och 

litet med under 300 MKR. 

 

5.2 Analysförfarande 

Kvalitativ data är data baserad på meningen bakom ord, den är inte standardiserad eller 

klassificerad i kategorier när den samlas in och analyseras genom begreppsbildningar 

(Saunders et. al, 2003). Därmed måste data struktureras för att kunna analyseras på ett 

effektivt sätt.  

I den teoretiska referensramen skapade vi en modell med olika kategorier samt visade hur 

dessa faktorer påverkade varandra. Modellen kommer användas i analysen och återges 

därmed här nedanför.   
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Kategorisering av data innebär att data delas in i grupper för att kunna belysa fenomen 

(Jacobsen, 2002). Detta har vi gjort genom att vi identifierat teman och sammanhang i 

intervjuerna och sedan hänfört dessa till faktorerna i vår modell. Analysförfarandet går sedan 

till så att vi försöker hitta samband och teman mellan vad fastighetsbolagen sagt, 

årsredovisningarna och investeringsunderlagen vi granskat.      

Denna analysstrategi att söka samband och teman i intervjuerna samt förstå karakteristiska 

drag i språket är förknippad med en deduktiv ansats och är mer strukturerad och processartad 

(Saunders et. al, 2007).  Därmed passar den sig för vår undersökning då vi har ett deduktivt 

angreppssätt och redan satt upp kategorierna i den teoretiska referensramen i modellen. Dessa 

faktorer är de som finns i modellen och kommer således analyseras var för sig i detta kapitel. 

Vid presentationen av empiri är det brukligt att genom citat redovisa empirin på ett 

överskådligt och systematiskt sätt och är en fördel när intervjuerna spelats in då citat kan 

återges ordagrant (Jacobsen, 2002). Vi har genom citat i vår analys lyft fram både generella 

drag inom respektive ägarform och belyst avvikande utsagor för att kunna stärka våra 

analytiska slutsatser. Det tenderar också att öka reliabiliteten i uppsatsen då de undersökta 

företagen hanterats konfidentiellt därför att citat som annars inte hade godkänts nu kan 

redovisas i uppsatsen. 

Analysen kommer därmed göras genom att vi kommer identifiera samband och teman i 

intervjuerna som vi kommer hänföra till de olika faktorerna. Dessa kommer sedan tas upp i 

form av ordagranna citat, i den mån de inte avslöjar identiteten, som belyser de mest relevanta 

dragen för varje faktor. De citaten kommer sedan analyseras utifrån den insamlade teorin.    

Strategi 

Kalkylmetod 

Risk 

Kalkylränta Lagstiftning 

Investeringsbedömningen 

Ägarform 

Kommunalt/Privat 

Påverka
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5.3 Analys av data 

5.3.1 Strategi 

”Vi vill erbjuda ett attraktivt, tryggt och prisvärt boende, detta gör vi genom att tänka 

långsiktigt, arbeta kvalitativt och miljöinriktat.” (kommunalt fastighetsbolag) 

”Köpa rätt fastigheter till bästa möjliga pris. Strategin är att köpa bostadsfastigheter. Vår 

strategi är att expandera på tillväxtorter med bostadsfastigheter/lägenheter. Vi håller oss till 

det vi är bra på och det är bostäder.” (privat fastighetsbolag) 

 

De tendenser vi kunnat utläsa är ett relativt långsiktigt tänkande bland de kommunala 

fastighetsbolagen främst i form av att minska underhållskostnader. Till exempel vid 

renoveringar eller nyproduktion tenderar de att investera i mer kvalitetsmässiga och därmed 

något dyrare material som har en lång fysisk livslängd vilket minskar framtida 

underhållskostnader. De ser ägandet i de fastigheter de köper och producerar i ett långt 

perspektiv oftast med en lång ekonomisk livslängd. De privata fastighetsbolagen hävdar i 

samtliga fall att även de har ett långsiktigt tänkande men tenderar att inte se ägandet i 

fastigheten lika långsiktigt som kommunala fastighetsbolag. Till exempel i form av denna 

finanskris som råder renodlar privata fastighetsbolag sina fastighetsbestånd i enlighet med sin 

strategi vilket också förstärker deras grundläggande mål att verka vinstdrivande. De privata 

fastighetsbolagen tenderar att se mer till vart, geografiskt sett, det finns tillväxt. Gemensamt 

för de privata fastighetsbolagen är att de inriktar sig på tillväxtregioner där det finns 

expansionsmöjligheter. Möjligheten att marknadspositionera sig för att maximera värde finns 

dock inte för de kommunala fastighetsbolagen. Detta på grund av att de endast kan agera 

inom den kommun de verkar i samt att ett allmännyttigt företags mål inte är att maximera 

värdet.  

Det faktum att de kommunala fastighetsbolagen till 100 % ägs av kommunen och därmed 

måste följa de direktiv som ges från dem påverkar strategin. Enligt referensramen innebär 

äganderätten bland annat rätt att tillgodose sig avkastning genererade av den resurs man äger 

samt att man som ägare av en resurs är benägen att vårda denna. För de kommunala 

fastighetsbolagen kan detta få konsekvenser då ägaren, kommunen, med många verksamheter 

inte vårdar resursen, fastighetsbolaget, i samma utsträckning som ägaren i ett privat 

fastighetsbolag. I ett privat fastighetsbolag är ägaren betydligt mer intresserad av att vårda 
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resursen på ett sätt så att maximal avkastning genereras då agentteorin anger att 

övervakningsbenägenheten är betydligt större inom denna ägarform. En andra förklaring 

enligt äganderättsteorin är att man som ägare vill kunna styra resurserna till sin egen fördel. 

Då fördel tolkas olika inom privat och kommunal verksamhet betyder det att kommunen som 

styrs av politiker styr verksamheten på ett sätt som uppskattas av väljarna och därmed inte 

nödvändigtvis innebär en god avkastning för fastighetsbolaget men innebär en fördel för 

politikerna. I privata fastighetsbolag är avkastning en fördel, därmed styr ägarna 

verksamheten på ett sätt som genererar avkastning. 

Privata fastighetsbolag påverkas också av ägardirektiven men de kommunala 

fastighetsbolagen är mer begränsade i sitt handlande och kan styra bolagen mot beslut som 

ekonomiskt inte alltid är positiva på grund av att en investering måste genomföras av politiskt 

strategiska skäl. I ett privat fastighetsbolag skulle inte en investering antas om den inte var 

lönsam i enlighet med deras strategi att verka för en god avkastning på insatt kapital vilket 

framkommer i intervjuer samt årsredovisningar. Strategin bland de kommunala bolagen är 

således mer styrt av de fyra huvudsakliga uppgifterna som den svenska allmännyttan följer; 

ett skäligt avkastningskrav, ägda av kommunerna, öppet för alla målgrupper och verka 

hyresnormerande.  Avkastningskravet tenderar dock att vara relativt högt för att vara skäligt 

bland de kommunala fastighetsbolagen enligt årsredovisningarna vilket motsäger teorin.  De 

kommunala bolagen anger dock att detta överskott används i ett allmännyttigt syfte. 

 

”Vi kanske som kommunalt bolag använder vinsterna på ett annat sätt, det vill säga gör mer 

för hyresgästerna.” (kommunalt fastighetsbolag) 

 

Det leder inte som teorin säger till ett lägre pris för konsumenterna men överskottet används 

av bolagen i ett allmännyttigt syfte. Avkastningskravet på verksamheten inom kommunala 

fastighetsbolaget sätts också genom ägardirektiv från kommunerna vilket styr verksamheten, 

men prisjusteringar sker endast då kommunerna understiger avkastningskravet.   

Strategin påverkar därmed investeringsbedömningen genom att kommunala fastighetsbolag 

tenderar att ha en större investeringskostnad i deras investeringsprojekt i jämförelse med de 

privata fastighetsbolagen. Den särskiljande faktorn i strategierna mellan dessa två är att 

kommunala fastighetsbolag satsar på långsiktighet, där en ökad investeringskostnad bidrar till 

en lägre underhållskostnad och där man i slutändan tar igen de ökade investeringskostnaderna 



Hur skiljer sig investeringsbedömningen mellan kommunala och privata fastighetsbolag? 

43 

 

genom ett ökat driftnetto. Medan privata fastighetsbolag går in med en lägre 

investeringskostnad vad gäller renovering, i regel i tillväxtregioner, för att på kortare sikt 

kunna öka hyrorna och få en större avkastning. Då underhållskostnader stiger med åren för de 

privata fastighetsbolagen minskar avkastningen, driftnettot, och då avkastningen är minimal 

säljs fastigheten. Dock bör här även nämnas att det finns privata fastighetsbolag som 

positionerar sig likt ett kommunalt fastighetsbolag som också ser till allmännyttan. 

Anledningen till detta är att de privata fastighetsbolagen blir mer förtroendeingivande om de 

inte köper fastigheter för att sedan sälja och kan då få fördelar att köpa fastigheter från de 

kommunala fastighetsbolagen. 

5.3.1.1 Angreppssätt eller mall under investeringsbedömning 

”Vi använder mallar, enkla mallar. Min erfarenhet säger att det ska vara ganska enkelt att 

räkna en investeringsbedömning. Ju mer komplicerade kalkyler man gör den, desto mer från 

verkligheten (världsfrånvänt) är den.” (kommunalt fastighetsbolag) 

”Den här kalkylen har vi tagit fram och det är såhär vi gör nyproduktionskalkyler.” 

(kommunalt fastighetsbolag) 

”Det görs beskrivningar av marknadssituationen, presumtiv målgrupp, läge, och kvalitéer i 

huset och så vidare. Det är ganska mycket verbalt och lite kalkyl.” (kommunalt 

fastighetsbolag) 

”Man kan säga att vi använder oss utav mallar, kommer det en liknande investering som vi 

haft innan går vi tillväga på samma sätt. Dock ser inte bedömningen likadan ut utan beror på 

vad det är för typ av hyresgäst, hur långsiktiga vi tror att de är, vad man gör för typ av 

investering, ibland är det så extraordinära saker som exempelvis när kunder flyttar kan 

investeringen ses som förbrukad.” (privat fastighetsbolag) 

”Affärernas tillvägagångssätt följs åt, med både teknisk och ekonomisk analys av fastigheten 

vid tänkt investering. Men givetvis anpassar vi processen från fall till fall när det behövs. 

Generellt sett går vi igenom samma processer med intresse, besiktningar, förhandlingar, 

ytterligare avtalsskrivning och tillträde.” (privat fastighetsbolag) 

 

De tendenser vi kunnat utläsa vad gäller angreppssätt eller mallar under en 

investeringsbedömning är att kommunala fastighetsbolag oavsett storlek har ett uttalat 
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tillvägagångssätt under en investeringsbedömning oavsett vilken typ av investering det gäller. 

Det finns en tendens till att referera till historik och erfarenhet då bedömningen görs i de två 

mindre kommunala fastighetsbolagen. Precis som referensramen uttrycker kan de 

beslutsfattande personerna i företagen i detta fall påverka investeringsbeslutet genom att 

referera till sitt eget perspektiv på investeringen genom att hänvisa till hur bolaget gick 

tillväga i tidigare fall. I dessa två kommunala fastighetsbolagens fall märks det genom att de 

tenderar att hålla fast vid sitt kalkyleringssätt och ifrågasätter inte tillvägagångssättet vid 

investeringsbedömningen.” Det är så vi alltid gjort” och ”vi anser att det ska vara enkelt” är 

argumenten för detta vilket angavs i citaten ovan.   

De privatägda fastighetsbolagen har däremot inte ett bestämt angreppssätt under 

investeringsbedömningen utan de tenderar att anpassa investeringsbedömningen utifrån 

storleken på investeringen och vilken typ av investering det gäller. Som den teoretiska 

referensramen anger har de privata fastighetsbolagen en större strategisk frihet och fattar 

därmed beslut som är lönsamma. Kommunala fastighetsbolag är bolag som ägs av kommunen 

i samtliga fall och har på grund av att de är politiskt styrda en begränsad strategisk frihet 

vilket enligt referensramen kan styra dem mot beslut som inte är bra för allmänheten, i detta 

fall att investeringsbesluten inte är lönsamma ur ett företagsekonomiskt perspektiv.  

Samtliga bolag följer dock den beslutsprocess som angavs i vår referensram. Att identifiera 

mål och begränsningar, analysera investeringsmiljö och marknadsförhållanden, utveckla 

finansiell analys, fastställa beslutskriterierna samt fatta investeringsbeslutet. Skillnaden är att 

beslutskriteriet kan vara tvingande för kommunala fastighetsbolag eftersom beslutet kan tas 

innan investeringsbedömningen påbörjats.  

 

”Vi kan genomföra projekt av strategiska skäl som egentligen inte är lönsamma vilket har att 

göra med den roll vi har i och med samhällsnytta.” (kommunalt fastighetsbolag) 

 

Ägarformen påverkar tillvägagångssättet i en investeringsbedömning genom att kommunala 

fastighetsbolag är mer byråkratiska och därmed använder mer standardiserade 

tillvägagångssätt. I kommunala bolag tenderar de att göra erfarenhetsmässiga kalkyler och 

tenderar att arbeta traditionsenligt med kalkylerna. Politiska direktiv tenderar också att göra 

investeringsbedömningarna mindre viktiga i de kommunala fastighetsbolagen, genom att 
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vissa projekt är förutbestämda att genomföras. I privata fastighetsbolag genomförs aldrig 

investeringar som inte visar ett lönsamt resultat. Kalkylarbetet är omfattande och syftar till att 

få en så korrekt bedömning av objektet som möjligt för att minimera framtida förluster. De 

anpassar därmed investeringsbedömningen i högre grad än vad kommunala fastighetsbolag 

gör.  

5.3.1.2 Investeringsbeslutet 

”Över en viss beloppsgräns tar styrelsen investeringsbeslut och under beloppsgränsen VD” 

(kommunalt fastighetsbolag) 

”Det slutgiltiga beslutet tas av den interna gruppen under VD som har befogenhet att hantera 

dessa beslut. Men självklart har VD och styrelse insyn i beslutet men de litar på att vi gör en 

korrekt bedömning.” (privat fastighetsbolag) 

”Mindre investeringar tar jag som fastighetschef beslut om, större investeringar tas av VD 

och om det skulle gälla en investering av extrem karaktär är det koncernchefen som avgör.” 

(privat fastighetsbolag) 

 

Investeringens storlek ekonomiskt sett tenderar att avgöra var i hierarkin investeringsbeslutet 

tas. Detta är gemensamt för alla undersökta fastighetsbolag oavsett ägarform. Skillnaden 

ägarformerna emellan ligger i hur pass högt upp i hierarkin besluten tas. Gemensamt för de 

kommunala fastighetsbolagen är att styrelsen tar beslut om större investeringar vilket för 

samtliga företag är investeringar värda ett flertal miljoner. Detta kan ha inverkan på 

investeringsbeslutet eftersom de kommunala fastighetsbolagens styrelse består av 

partipolitiskt bundna personer vilket framkom under intervjuerna och bekräftas av 

fastighetsbolagens årsredovisningar samt den teoretiska referensramen. Likt vad 

referensramen anger påverkar det faktum att styrelsen som beslutsfattare består av politiker 

vilket begränsar en organisations möjligheter att fatta beslut som är positiva 

företagsekonomiskt sett men som är till nytta för allmänheten. De kommunala 

fastighetsbolagen angav att investeringar har genomförts även om de inte visat sig vara 

lönsamma efter kalkylering.  

”Styrelsen går igenom budgeten varje år vilket gör att de investeringsbesluten som har med 

underhåll att göra ligger i den budgeten.” (kommunalt fastighetsbolag) 
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Styrelsen har visat sig ha en viss påverkan på mindre investeringar eftersom de varje år 

godkänner kommande års budget vilket gör att de kan kontrollera den sammanlagda storleken 

på investeringar varje år. 

De privata fastighetsbolagen agerar inte enat i denna fråga. De tenderar dock att ta 

investeringsbeslut lägre ner i hierarkin än de kommunala fastighetsbolagen då samtliga 

företag angav att så länge investeringen inte är av extrem karaktär tas beslutet som högst, 

hierarkiskt sett, av VD. Dock måste investeringsbeslut som tas under VD-nivå godkännas av 

VD. I privata fastighetsbolag styrs också som ovan nämnt den ekonomiska storleken på 

investeringen var i hierarkin beslutet tas. De tenderar att ge större ansvar lägre ner i hierarkin 

om det finns ett nära samspel med VD.  

Som det beskrivs i referensramen finns det ett antal samspel mellan principal och agenter i 

både privata och kommunala fastighetsbolag. När de kommunala fastighetsbolagen ska ta 

investeringsbeslut av större dignitet tas beslutet av styrelsen vilket de beskriver som en ibland 

långdragen process. Detta anger ett av de kommunala fastighetsbolagen beror på oenighet i 

styrelsen på grund av att styrelsemedlemmarna representerar olika partier och därmed har 

olika syn på hur verksamheten bör agera. Detta stöds av referensramen som beskriver att 

aktieägare i offentlig sektor sällan är eniga i sina mål och därmed arbetar mindre effektivt. I 

detta fall tenderar det att uppstå en intressekonflikt mellan VD och styrelse om vad som kan 

vara mest lämpligt för fastighetsbolaget. 

 

”Inför ett beslut om försäljning av en fastighet var styrelsen oenig vilket slutade med att 

hyresgästerna i området fick rösta.” (kommunalt fastighetsbolag) 

 

Politikerna vill sitta kvar på sin position vilket gör att de när det kommer till investeringar 

agerar för att öka förtroendet bland sina väljare genom att påverka och göra investeringar som 

förbättrar de boendes miljö samt utbud av bostäder. Investeringsinriktningen kan därmed 

styras av ägaren av företaget som har en inblick i beslut av högre karaktär som tas längre ner 

hierarkiskt sett i organisationen vilket stöds av vår referensram.  

Vart investeringsbeslutet hierarkiskt sett fattas påverkar investeringsbedömningen och skiljer 

sig mellan privata och kommunala fastighetsbolag. Investeringsbedömningen påverkas genom 
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att bostadspolitik i kommunerna inte alltid förs i ett lönsamt syfte utan i ett allmännyttigt syfte 

där politikerna genom egna incitament för att sitta kvar agerar för väljarna. Detta medför att 

det uppstår en skillnad gentemot de privata fastighetsbolagen som alltid har ett 

lönsamhetskrav i och med en investering. De tenderar också att ha en större befogenhet att 

längre ner i organisationen agera för företaget.   

 

5.3.3 Lagstiftningens inverkan 

”Det påverkar väl lite men det brukar mest vara de som inte går med vinst som skyller på det 

att de är kommunalt ägda. Har man fullt uthyrt så går man i regel med vinst, dock behöver 

man inte krama ur den sista kronan. Sen kanske man använder vinster på ett mer 

samhällsnyttigt sätt.” (kommunalt bolag)  

”Den lagstiftning som påverkar oss är lagen om offentlig upphandling och jag är utav den 

åsikten att det är en hämmande lagstiftning som leder till att vi som offentligt ägt bolag får 

betala mer i och med att vi inte kan pressa priser ytterligare. Vi har alltid haft riktlinjen att 

ekonomin alltid ska gå ihop ska vi göra någonting så ska det bli en krona över, inte två.” 

(kommunalt fastighetsbolag) 

”Ja vi påverkas i viss mån när vi investerar i fastigheter, man måste förhandla hyrorna med 

hyresgästföreningen vilket kan ibland vara en ganska långdragen process, idag ska man ha 

mycket godkännanden från varje hyresgäst för att få igenom det så det är en ganska tung 

process.” (privat fastighetsbolag) 

 

De undersökta företagen tenderar att uppleva lagstiftningens påverkan ur olika perspektiv 

beroende på ägarform. Gemensamt för de kommunala fastighetsbolagen är att deras rätt till 

statliga subventioner inte har någon inverkan på deras investeringsbedömning. Däremot har 

kraven på begränsad avkastning indirekt en påverkan, de kommunala fastighetsbolagen 

besvarade denna fråga genom att hävda att de endast agerade i enlighet med företagets strategi 

och mål vilket är att agera samhällsnyttigt och därmed inte vinstmaximera. 

Vi kan även se tendenser till att samtliga intervjuade kommunala fastighetsbolag ser Lag 

(2007:1091) om offentlig upphandling som en begränsning vid upphandlandet av 

byggentreprenader.  Lagen proklamerar bland annat att kommunala verksamheter som i detta 
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fall är kommunalt fastighetsbolag inte får agera fritt. De styrs av öppenhet, icke 

diskriminering och likabehandling vid anbudsförfarandet. De anser att lagen därmed påverkar 

genom att den bidrar till att bolagen inte kan uppnå den effektivitet man vill och att man inte 

på samma villkor som privata kan pressa priser under en anbudstid. Det kan därmed bli dyrare 

för ett kommunalt fastighetsbolag att producera eller renovera fastigheter. 

Förhandlingar med hyresgästföreningar, bruksvärdesreglerna, ur privat synvinkel tenderar att 

ses som en långdragen och problematisk process, vilket hämmar dess effektivitet.  Vad gäller 

de kommunala fastighetsbolagen upplevs detta inte som något problem och anledningen torde 

vara att kommunala arbetar med hyresgästföreningen medan privata förhandlar. 

Lagstiftning påverkar ägarformerna på olika sätt. De kommunala fastighetsbolagen påverkas 

av Lag om offentlig upphandling som kan bidra till högre produktionskostnader vid 

produktion eller renovering av bostäder. Det påverkar investeringsbedömningen genom att 

investeringens pris kan bli högre. För privata fastighetsbolag styrs hyressättningen av 

bruksvärdesprincipen vilket får till följd att hyresnivån är begränsad och därmed påverkas 

driftnettot som är en relevant faktor i nuvärdeskalkyler. Bruksvärdesprincipen innebär att hyra 

för en bostadslägenhet som ägs och förvaltas av ett privat fastighetsbolag skall beaktas till 

hyra för likvärdig lägenhet som ägs och förvaltas av allmännyttigt bostadsbolag (SRL, JB 

12:55 2st). Det ger därmed en annan lönsamhetsgrad på investeringen.  

 

5.3.4 Kalkylmetod 

”Den här kalkylen har man tagit fram och det är såhär man gör nyproduktionskalkyler.” 

(kommunalt fastighetsbolag) 

”Vi använder oss av en tioårig nuvärdesberäknad kalkyl.” (kommunalt fastighetsbolag) 

”När det gäller en expansionsinvestering använder vi nuvärdesmetoden med tio plus ett år. 

Om det gäller en ersättningsinvestering gör vi två kalkyler, en med investeringen och en utan 

för att bedöma vilken som har bäst nuvärde.” (kommunalt fastighetsbolag) 

”Oftast 10-årig nuvärdesberäknad kalkyl. Vid ersättningsinvesteringar använder vi 

internräntemetoden.” (privat fastighetsbolag) 

”Tioårig cash-flow använder vi för expansionsinvesteringar.” (privat fastighetsbolag) 
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Nuvärdesmetoden tenderar vara den mest accepterade kalkylmetoden bland samtliga av de 

observerade företagen. Det stämmer överens med tidigare underökningar som diskuteras i det 

inledande kapitlet vilka visade att inom fastighetsbranschen var nettonuvärdesmetoden den 

mest frekvent använda kalkylmetoden. Det är därmed ingen skillnad mellan ägarformerna vad 

gäller val av kalkylmetod. 

 

”Kalkylen skulle egentligen gått ihop sig och blivit noll på ett visst antal år men eftersom den 

fick omarbetas lite förlängdes kalkylens livslängd istället. I de här kalkylerna är det 

hyresintäkterna som styr kalkylen.” (kommunalt fastighetsbolag) 

”Investeringsbedömningen är en grundlig och noggrann undersökning där vi väger samman 

alla parametrar och ser möjligheter att utveckla de förvärvade fastigheterna samt bolaget 

ytterligare.” (privat fastighetsbolag) 

 

Kalkylens betydelse för investeringsbedömningen tenderar att vara högre för de privata 

fastighetsbolagen. För de kommunala fastighetsbolagen tenderar kalkylen ha mindre 

betydelse eftersom ett investeringsbeslut som tidigare nämnt kan vara taget innan 

investeringsbedömningen påbörjats och därigenom kan genomföras oavsett resultat i kalkylen 

beroende på de politiska och allmännyttiga avsikterna. Detta kan resultera i exempelvis 

ovanstående citat där man förlänger kalkylens livslängd för att få den att gå ihop. Enligt vår 

referensram skulle organisationer som inte är vinstdrivande såsom kommunala verksamheter 

haft det svårt att sätta en kalkylränta och därmed använda sig av cost-benefit-analyser för att 

utvärdera vilka projekt som är lönsamma för allmänheten. Detta förekommer inte bland de 

kommunala fastighetsbolagen, de tenderar snarare att fungera mer som vanliga aktiebolag 

med den skillnaden att de följer politiska ägardirektiv. 

Den offentliga sektorn använder mer avancerade kalkylmetoder än vad privat sektor gör och 

nettonuvärdesmetoden är mest frekvent använd i fastighetsbranschen enligt referensramen. De 

större privata observerade företagen tenderar att använda samma kalkylmetod som de 

kommunala fastighetsbolagen då båda ägarformerna använder nuvärdesmetoden vilket 

motsäger teorin om att offentlig sektor använder mer avancerade kalkylmetoder men stämmer 

överens med teorin om att nuvärdesmetoden är frekvent använd i fastighetsbranschen.  Det 

mindre privata fastighetsbolaget använder en mindre avancerad kalkylmetod då de inte har de 
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resurser och den expertis som krävs. Tidigare genomförda undersökningar har visat att mindre 

till medelstora företag tenderar att skilja sig från större företagen i fråga om 

investeringsbedömningsteknik vilket stämmer överens med våra observationer. 

 

”Payoff använder vi ju också oss av vid till exempel energiinvesteringar, men det är väldigt 

sällan. De ska ju ha en snabb återbetalningstid.” (kommunalt fastighetsbolag) 

 

Payoff även kallad payback förekom hos ett kommunalt fastighetsbolag men som citatet 

antyder använder de den tämligen sällan och då övriga respondenter inte nämnt denna metod 

som förekommande visar inte användandet av denna på skillnader i investeringsbedömningen 

på grund av ägarformen. 

Skillnaden ägarformerna emellan vad gäller kalkylmetod ligger inte i valet av metod utan i 

hur kalkylens parametrar beräknas. De privata fastighetsbolagen tenderar att lägga ner mer 

resurser för att beräkna så exakta parametrar som möjligt medan kommunala fastighetsbolag 

tenderar att referera till hur de tidigare ställt upp kalkylen. Enligt referensramen är 

beräkningen av parametrarna avgörande för att kunna uppskatta investeringsbeslutets 

konsekvenser. Det torde betyda att de privata fastighetsbolagen är mer medvetna om 

investeringens konsekvenser än de kommunala fastighetsbolagen. De kommunala 

fastighetsbolagen tenderar att föredra enkelhet och lägger större vikt till exempel 

samhällsnytta än till kalkylens resultat under en investeringsbedömning, vilket vi kunnat 

konstatera efter studier av respektive respondents investeringsunderlag. En förklaring till 

varför inte storleken på organisationen påverkar valet av kalkylmetod bland de kommunala 

fastighetsbolagen kan enligt referensramen vara att organisationer tenderar att imitera andra 

framgångsrika organisationer inom samma bransch med målet att uppnå samma framgång. De 

tenderar därmed att agera inom ett organisatoriskt fält då de agerar homogent vid 

investeringsbedömningar. 

Ägarformerna kommunalt och privat påverkar inte valet av kalkylmetod bland de fem större 

undersökta fastighetsbolagen. Samtliga undersökta fastighetsbolag förutom det minsta privata 

fastighetsbolaget använder sig av diskonterade kassaflödesmetoder vid 

expansionsinvesteringar. Det mindre privata fastighetsbolaget tenderar inte att använda någon 

teoretiskt erkänd kalkylmetod. Fastighetsbolaget väger intäkter mot kostnader och beräknar 
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avkastning vid olika räntenivåer. Kalkylens betydelse tenderar att vara högre för de privata 

fastighetsbolagen medan andra omständigheter som nämnts tidigare är viktigare för de 

kommunala fastighetsbolagen. Kalkylens funktion är att beräkna lönsamhet och rangordna 

investeringsalternativ. Därmed påverkar kalkylens resultat de privata fastighetsbolagens 

investeringsbedömning mer relativt sett. 

 

5.3.5 Kalkylränta 

”Vi har haft kalkylräntan på den här nivån ett antal år nu och det känns rätt, speciellt för att 

vi vet med oss att vi får med underhållet i beräkningarna, vilket annars kan vara lätt att 

glömma.” (kommunalt fastighetsbolag) 

”Vi har den åsikten att mellan 4-5% ska ett projekt kunna ge.” (kommunalt fastighetsbolag) 

”Internräntan sätts på styrelsenivå och sätts efter det rådande ränteläget.” (privat 

fastighetsbolag) 

”Det är obligationsräntan, risk sen är det ju risk på vilken typ av fastighet och vad som är 

specifikt för objektet. För att initialt och överskådligt bedöma ett pris räknar man mycket med 

driftnettoavkastningen, alltså vad ger driftnettot i initial avkastning i förhållande till det 

begärda priset.  Så att i princip har man intäkter/ vakanser och så tillkommer driftskostnader 

innehållande huvudsakligen, fastighetsskötsel, värme, el och vatten, renhållning, sopor, 

fastighetsskatt och så blir det en summa pengar över och det är driftnettot. Man kan då räkna 

ut ett värde på fastigheten utifrån hur mycket driftnettot blir.” (privat fastighetsbolag) 

 

Kalkylräntan vid expansionsinvesteringar tenderar att variera bland de två större privata 

fastighetsbolagen beroende på aktuellt ränteläge, typ av investering samt en rad andra faktorer 

såsom det aktuella objektets risk och fastighetsrelaterad risk. Det mindre privata 

fastighetsbolaget refererade kalkylräntan till aktuell låneränta. De kommunala 

fastighetsbolagen tenderar att sätta kalkylräntan väldigt likt aktuell låneränta. De mindre 

kommunala bolagen visar ansatser till att referera kalkylräntan till den gällande låneräntan 

samt enligt interna avkastningskrav.   
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Enligt vår referensram tenderar avkastningskravet att vara högre när investeringen kan 

hänföras till kategorin ersättningsinvesteringar vilket stämmer väl överens med de två större 

privata fastighetsbolagens agerande, det mindre räknade inte på ersättningsinvesteringar utan 

var likviditeten bra genomfördes investeringen. De kommunala bolagen tenderar däremot inte 

att ändra kalkylräntan nämnvärt beroende på om de gör en expansionsinvestering eller en 

ersättningsinvestering.  

I referensramen tog vi upp två olika sätt att fastställa kalkylräntan. Ett av dessa var ett 

övervägande över komponenterna risk, inflation och kapitalets alternativa 

användningsområde. I investeringsunderlagen vi studerat och enligt intervjuerna har samtliga 

fastighetsbolag utom det minsta privata tagit hänsyn till risk i form av vakans och 

kostnadsutveckling i kalkylen. Det andra sättet för att fastställa kalkylräntan var att räntan 

sattes efter vad andra investeringar ger eller förväntas ge, detta var något som tenderade att 

göras bland de kommunala fastighetsbolagen. De två större privata fastighetsbolagen tenderar 

att göra en grundligare analys av aktuellt läge på marknaden innan nivån på kalkylräntan sätts 

vilket återigen tenderar att bero på de ekonomiska mål som företagen har, att verksamheten är 

vinstdrivande och därmed mer riskaverta.   

Företag tenderar enligt vår referensram också att blanda ihop nominella och reala kalkyler. Vi 

har i vår undersökning inte sett några tendenser till detta då samtliga undersökta företag 

tenderar att använda nominella siffror i kalkylen då de tar hänsyn till kostnadsutvecklingen i 

investeringsunderlaget.   

De två större privata fastighetsbolagen tenderar att lägga in risk i kalkylräntan eftersom de 

sätter ett högre avkastningskrav om de bedömer fastighetens skick som dåligt, alltså högre 

risk på grund av fastighetens skick. Det privata mindre fastighetsbolaget och samtliga 

kommunala fastighetsbolag tenderar att hålla kalkylräntan relativt konstant. De två större 

privata fastighetsbolagen tenderar därmed att sätta ett högre avkastningskrav relativt de 

kommunala fastighetsbolagen. Kalkylräntan är, som referensramen anger, viktig och 

avgörande för kalkylens resultat vilket i slutändan har en betydande påverkan på 

investeringsbedömningen.  Kalkylräntan spelar en viktig roll då inbetalningar som infaller 

nära i tiden blir av större vikt för kalkylen om kalkylräntan sätts högt, om den sätts lågt 

kommer de i framtiden kommande inbetalningarna ha större inverkan på kalkylen.  Detta 

tyder på ett långsiktigt tänkande bland de kommunala fastighetsbolagen. De två större privata 
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fastighetsbolagen tenderar dock att riskjustera sina investeringar både genom 

känslighetsanalys samt justering av kapitalvärdet.  

En rad parametrar tenderar att vara avgörande för nivån på kalkylräntan. Först och främst 

spelar ägarformen in, då kommunala fastighetsbolag tenderar att sätta kalkylräntan lägre då 

inbetalningarna har en mer avgörande roll på längre sikt medan de större privata 

fastighetsbolagen sätter en högre kalkylränta eftersom inbetalningarna här spelar en mer 

avgörande roll på kort sikt. En annan faktor som spelar in tenderar att vara ränteläget. 

Majoriteten av de bolag som vi undersökt visar på att kalkylräntan på något sätt är beroende 

av ränteläget. Fler faktorer som nämnts är risk, där de två större privata fastighetsbolagen 

väger in denna i sin kalkylränta. Ur dessa tendenser kan man dra följande slutsats att de större 

privata fastighetsbolagen sätter en högre kalkylränta med tanke på att man vill nå en högre 

avkastning på kortare sikt medan kommunala fastighetsbolag sätter en lägre där man vill nå 

en tillfredställande avkastning på längre sikt, därav skiljer sig de båda åt i sin 

investeringsbedömning. Därmed påverkas kalkylräntan av ägarformen och genom att olika 

riskhänsyn tas mellan de större privata fastighetsbolagen och de kommunala fastighetsbolagen 

beroende på olika riskaversion. Risken är således inbyggd i kalkylräntan och genom 

skillnaden i kalkylränta kan objekt som förkastas i de två större privata fastighetsbolagen 

antas i de kommunala fastighetsbolagen. Därmed påverkas kalkylräntan i kalkylen av de olika 

ägarformerna vilket påverkar investeringsbedömningens utfall om den ska antas eller 

förkastas.  

 

5.3.6 Risk 

”Risken är att inte få det uthyrt, risken är ju som sagt möjlig vakans. Men egentligen 

kalkylerar vi inte med några hyresförluster alls.” (kommunalt fastighetsbolag) 

”Vi lägger inte in risk i kalkylen vilket är en brist i och med att det kan påverka 

produktionskostnader och hyresnivåer. En liten vakansgrad läggs in i kalkylen som skildrar 

vakansen idag totalt sett.” (kommunalt fastighetsbolag) 

”Vi lägger inte in något risktillägg vid kalkylering av ersättningsinvesteringar utan det ingår 

i bedömningen av internräntan. Däremot har vi med risktillägg när vi kalkylerar 

expansionsinvesteringar i och med avkastningskrav och olika yields.” (privat fastighetsbolag) 
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”Kalkylräntan sätts från investering till investering. Fastigheter i bra skick i bra läge har 

väldigt låga avkastningar. Risken är en avvägning av olika parametrar med alltifrån läge, 

möjliga vakanser, kontraktstider på kommersiella ytor till tekniska skulder i fastigheterna.” 

(privat fastighetsbolag) 

 

Riskhänsynen i privata fastighetsbolag är större relativt sett då de tenderar att ha ett högre 

avkastningskrav vilket visat sig i och med kalkylräntans nivå. De privata fastighetsbolagen 

tenderar även att ta hänsyn till risk ur fler aspekter än vad de kommunala fastighetsbolagen 

gör, framförallt i kalkylen i form av kalkylräntan där objektsspecifik risk vägs in tillsammans 

med till exempel ränteprognoser och fastighetsrelaterad risk. Samtliga kommunala 

fastighetsbolag visar inget eller litet hänsynstagande till risk i investeringsbedömningen och 

då i form av vakans. Vakansrisken tas upp i kalkylen i form av att de lägger in ett 

vakanstillägg som tenderar att återspegla aktuell vakans i företagens övriga fastighetsbestånd. 

De kommunala fastighetsbolagens årsredovisningar visar att bostadskön är minst ett år för att 

få en hyresrätt. Vakansriskens låga nivå kan därmed förklaras genom den höga efterfrågan på 

bostäder i dessa städer.  Den vakansrisken som ligger i kalkylerna är enligt de kommunala 

fastighetsbolagen den risk som gör bostaden obeboelig i form av exempelvis en vattenskada 

eller ett dödsfall. Enligt de intervjuade personerna har anhöriga om ett dödsfall inträffat rätt 

till lägenheten i en månad vilket därmed är en del av den vakansrisken som läggs in.    

Enligt referensramen tenderar företag att inte ta med politiska risker, sociala risker eller 

miljömässiga risker på grund av svårigheten att mäta och integrera riskerna i 

investeringsbeslutet. De observerade fastighetsbolagen tenderar inte att ta hänsyn till politiska 

och sociala risker enligt intervjuer samt investeringsunderlag. Däremot tenderade de privata 

fastighetsbolagen att ta hänsyn till socialt miljömässiga risker i samband med 

expansionsinvesteringar. De tenderar att göra en grundligare undersökning av området de 

planerar att investera i eftersom deras mål är att vinstmaximera och därmed endast investerar i 

fastigheter som genererar önskad avkastning vilket inte de kommunala fastighetsbolagen gör. 

Detta beror på de kommunala fastighetsbolagens uppdrag som allmännyttiga fastighetsbolag 

där det ingår att vara öppen för alla vilket medför att de inte kan exkludera något 

bostadsområde i den kommun de verkar i. 

Referensramen tar också upp olika beslutssituationer inför en investering; beslut under 

säkerhet, beslut under osäkerhet och beslut under risk.  Beslut under säkerhet är som nämnt 
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beslut som fattas under fullständigt givna förutsättningar. Investeringsbedömningen i samtliga 

undersökta fastighetsbolag tenderar dock aldrig att fattas på dessa premisser. Enligt samtliga 

fastighetsbolag går det inte veta hur framtiden kommer se ut. De kommunala 

fastighetsbolagen tenderar istället att lägga in det de kan uttala sig något om i dagsläget vilket 

var vakansrisken och kostnadsutvecklingen i dagsläget. Samtliga undersökta kommunala 

fastighetsbolag uttrycker det som de känner sin marknad och därmed kan uttala sig om 

vakansrisken. Därmed fattar de beslut under risk då olika utfall är förenade med olika 

sannolikheter. De större privata fasighetsbolagen tenderar också att fatta beslut baserat på 

olika sannolikheter. De lägger dock in som sagts innan fler parametrar i risken.  

Riskhänsyn skiljer sig mellan kommunala och de större privata fastighetsbolag då kommunala 

fastighetsbolag tenderar att endast ta hänsyn till risk genom vakans och kostnadsutveckling i 

kalkylen. Parametern vakans tas endast upp i liten omfattning och får obetydliga 

konsekvenser på kalkylens resultat medan kostnadsutvecklingen inte särskiljer kommunala 

fastighetsbolag på något sätt eftersom de dessutom tas upp av de privata fastighetsbolagen. De 

större privata fastighetsbolagen tenderar också att ta upp fler parametrar där både tekniska och 

ekonomiska faktorer vägs in för att upptäcka objektsspecifik risk. Både kommunala och de 

större privata fastighetsbolagen fattar dock beslut under risk med olika sannolikheter och 

ingen tar hänsyn till politiska risker eller sociala risker däremot tar privata fastighetsbolag 

hänsyn till miljömässiga risker. Genom att risken vägs in i kalkylräntan och den tenderar att 

skilja sig åt mellan de två större privata och de kommunala fastighetsbolagen blir därmed 

utfallet på investeringsbedömningen annorlunda. 

  

5.4 Kapitelsammanfattning 

I detta kapitel har vi presenterat fastighetsbolagen i den mån det inte avslöjat identitet, 

redogjort hur vi gått till väga i vårt analysarbete samt analyserat företagen utifrån insamlad 

empiri och teori. Fastighetsbolagen har analyserats utifrån modellen, som redovisas i kapitel 

tre, då vi analyserat hur varje faktor påverkat respektive fastighetsbolags 

investeringsbedömning och utifrån det påvisat tendenser till skillnader i hur 

investeringsbedömningen utförs i respektive ägarform. Analysen har visat att fyra av de fem 

faktorer som återfinns i modellen påverkar investeringsbedömningen beroende på 

ägarformen. Den faktor som inte påverkar investeringsbedömningen beroende på ägarform är 

val av kalkylmetod, däremot fann vi att kalkylens betydelse för investeringsbedömningen är 
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större för de privata fastighetsbolagen relativt sett. Vi har även konstaterat att storleken på 

företaget tenderar att spela en viss roll bland de privatägda fastighetsbolagen då de agerade 

olikartat i en investeringsbedömning beroende på stolek medan de kommunala 

fastighetsbolagen agerade likartat oavsett storlek. 
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6 Slutsats  

Efter omfattande analysarbete presenteras i detta kapitel de slutsatser vi kommit fram till. 

Slutsatsen behandlar och förklarar hur de faktorer som återfinns i modellen i kapitel tre 

påverkar investeringsbedömningen i respektive ägarform. Kapitlet avslutas med förslag till 

fortsatt forskning. 

 

6.1 Slutsats och reflektioner 

Syftet med denna uppsats var att undersöka och jämföra hur investeringsbedömningens 

bakomliggande faktorer påverkar investeringsbedömningen mellan privata och kommunala 

fastighetsbolag. Den tidigare forskning som gjorts inom området har visat att större 

fastighetsbolag tenderade att använda nuvärdesmetoden vid sina investeringsbedömningar. 

Tidigare forskning har också visat att offentlig sektor tenderade att i hög grad använda sig av 

mer sofistikerade kalkylmetoder som diskonterade kassaflödesmetoder. Vår undersökning 

visade att diskonterade kassaflödesmetoder var de mest framträdande metoderna vid 

expansionsinvesteringar och ersättningsinvesteringar bland samtliga kommunala 

fastighetsbolag och de två större privata fastighetsbolagen. Det mindre fastighetsbolaget vi 

undersökte tenderade att agera särskiljande gentemot de andra fastighetsbolagen. Det 

intressanta i vårt forskningsområde är att en jämförelse mellan kommunala och privata 

fastighetsbolags investeringsbedömningar inte gjorts tidigare.  

Vår teori bygger på fem oberoende faktorer som påverkar investeringsbedömningen beroende 

på ägarformen kommunalt eller privat fastighetsbolag.  Teorin inom forskningsområdet är 

svag och vi har därför valt teori som förklarar respektive faktor. Dessa faktorers samband 

förklarades genom en modell genererad av teorin, hur de påverkar investeringsbedömningen.  

De faktorer vi fann påverka investeringsbedömningen beroende på ägarform var strategi, 

kalkylränta, risk och lagstiftning. Val av kalkylmetod visade inte på några skillnader mellan 

ägarformerna, däremot visade kalkylens betydelse för investeringsbedömningen på skillnader 

mellan ägarformerna.  

Vår empiriska undersökning visade att ägarformen påverkar strategin. De bakomliggande 

ekonomiska målen och ägardirektiven påverkade strategin i form av långsiktiga allmännyttiga 

mål i de kommunala fastighetsbolagen och vinstdrivande mål i de privata fastighetsbolagen, 

där de strävade efter att utöka ett renodlat fastighetsbestånd i tillväxtregioner eller expandera 
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genom att agera med ett långsiktigt förvaltande av fastigheterna och därigenom vinna 

konkurrensfördelar.  

Vi fann även att angreppssättet i investeringsbedömningen skiljer sig åt mellan de kommunala 

och privata fastighetsbolagen. De privata fastighetsbolagen anpassar sin 

investeringsbedömning i högre grad än vad de kommunala fastighetsbolagen gör då de 

tenderade att referera till historik. Vi kom fram till att detta påverkar 

investeringsbedömningen eftersom de kommunala fastighetsbolagen genomför investeringar 

på grund av politiska direktiv med konsekvensen att investeringar genomförts utan att 

generera önskad lönsamhet.  Detta särskiljer de kommunala fastighetsbolagen från de privata 

då de privata har lönsamhet som högsta prioritet i och med en investering.  

Vi har också kunnat konstatera att det föreligger skillnader mellan ägarformernas 

investeringsbedömning på grund av var i hierarkin investeringsbeslutet tagits. I de privata 

fastighetsbolagen finns behörigheten för investeringsbeslutet lägre ner i hierarkin relativt sett 

vilket medför att beslutsprocessen passerar färre hierarkiska nivåer och torde därmed gynna 

verksamheten i första hand då beslutet alltid tas av anställda inom företaget. Verksamheten 

gynnas eftersom man som anställd inom företaget är väl medveten om företagets mål, 

nämligen att vinstmaximera när det gäller den privata sektorn. Viktiga investeringsbeslut tas 

av styrelsen bland de kommunala fastighetsbolagen. För de kommunala fastighetsbolagen kan 

konsekvensen bli att investeringsbeslut tas innan investeringsbedömningen påbörjats då 

styrelsen består av politiker vilkas mål är att bli omvalda och måste därför ta beslut som 

gagnar samhället vilket inte alltid blir lönsamt för det kommunala fastighetsbolaget. Därmed 

kan investeringsbeslut tas i ett skede när de är ovetande om investeringens ekonomiska 

konsekvenser. Vi har även observerat att investeringar genomförts då man varit medveten om 

att en investering inte kommer ge den avkastning man normalt kräver men ändå genomförts. 

Målet med investeringsbeslutet skiljer sig därmed mellan ägarformerna då kommunala 

fastighetsbolags styrelse har andra incitament med investeringsbeslutet än vad privata 

fastighetsbolags investeringsbeslut har.   

Vi har efter våra empiriska studier kunnat konstatera att olika lagstiftning påverkar 

ägarformernas investeringsbedömning, ägarformen påverkar vilken lagstiftning som blir 

tillämplig. De kommunala fastighetsbolagens investeringsbedömning påverkas av lag om 

offentlig upphandling då de begränsas av möjligheten att pressa priser under anbudstiden. 

Kontentan av detta blir att ett investeringsobjekt kan bli dyrare. För de privata 
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fastighetsbolagen begränsar bruksvärdesprincipen deras hyressättning vilket medför 

begränsningar i kalkylen och därmed påverkas investeringsbedömningens utfall. 

Vi har kunnat observera att kalkylräntan mellan ägarformerna sätts på olika grunder och nivå 

mellan de två större privata fastighetsbolagen och de kommunala fastighetsbolagen. De 

privata fastighetsbolagen har visat tendenser till att sätta kalkylräntan baserat på fler 

parametrar än de kommunala fastighetsbolagen. De kommunala fastighetsbolagen sätter den 

likt den aktuella låneräntan eller internt avkastningskrav. De två större privata 

fastighetsbolagens kalkylränta var högre än de kommunala vilket tenderade bero på att deras 

riskhänsyn som vägdes in i kalkylräntan var högre bland de privata fastighetsbolagen. Genom 

att kalkylräntan därmed är högre för de privata fastighetsbolagen kan ett och samma objekt 

för dessa aktörer ge olika utfall under investeringsbedömningen.   

Risken vid investeringsbedömningen mellan de båda ägarformerna tenderade enligt den 

empiriska undersökningen att skilja sig mellan de privata och de kommunala 

fastighetsbolagen. De privata fastighetsbolagen tog i högre grad hänsyn till risk där denna 

faktor bestod av ett flertal sammanvägda komponenter såsom fastighetsrelaterad risk och 

objektsspecifik risk. De kommunala fastighetsbolagen tenderade till att se risk som en 

obetydlig eller svagt påverkande faktor i investeringsbedömningen då riskhänsynen endast 

bestod av vakans och kostnadsutveckling. Vakanstillägget i kalkylen gav obetydlig påverkan 

på kalkylens resultat på grund av dess låga nivå vilket beror på att tillägget speglar aktuell 

vakans i bostadsbeståndet vilken var mycket låg. Kostnadsutvecklingen var hänsyn till 

inflation vilket inte särskiljde de kommunala fastighetsbolagen utan återfanns även i de 

privata fastighetsbolagens kalkyl. Risken tenderade att vara högre bland de två större privata 

fastighetsbolagen gentemot de kommunala fastighetsbolagen vilket därmed ger en högre 

kalkylränta. Därigenom påverkar ägarformen risk och därigenom kalkylräntan vilket i sin tur 

påverkar investeringsbedömningen. Genom att risken påverkade kalkylräntan ger det därmed 

ett annat utfall i investeringsbedömningen. 
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Dessa slutsatser har genererat en förändrad modell. Vi har kommit fram till att ägarformen 

inte påverkar val av kalkylmetod, det enda vi kan uttala oss i fråga om kalkylmetod är att 

kommunala fastighetsbolag i större utsträckning använder enkla kalkyler med få parametrar 

vilket motsäger den undersökning som var en del av vår grundhypotes. Därför finner vi inte 

val av kalkylmetod som en faktor som påverkas av ägarformen och som i sin tur påverkar 

investeringsbedömningen.  

Strategin var annorlunda i fastighetsbolagen, både de privata fastighetsbolagen och de 

kommunala fastighetsbolagen agerade olika på grund av olika ägardirektiv som vi tidigare 

visat. Detta kan förklaras med äganderättsteori och allokeringen av resurser som beror på vem 

som är beslutsfattare och äger rättigheterna till resurserna i fastighetsbolagen (Furubotn & 

Pejovich, 1972).  De privata fastighetsbolagen är vinstmaximerande och allokerar därmed 

sina resurser där de generar mest nytta för beslutsfattaren, i detta fall avkastning för de privata 

fastighetsbolagen. Kommunala fastighetsbolag allokerar istället sina resurser där de gör mest 

nytta för kommunen vilka är ägare och består av politiker vilkas incitament är att bli omvalda 

och agerar därmed för kommunalinvånarna och allokerar resurserna dit de gör mest nytta för 

invånarna. Därmed uppstår ett agentproblem mellan de olika institutionerna (Zimmerman, 

1977). Mellan styrelse och vd i de kommunala fastighetsbolagen och mellan de olika 

beslutsfattarna i de privata fastighetsbolagen. Detta resulterar i att de olika parterna har olika 

parter att agera mot, kommunalt mot väljarna och därmed allmännyttiga mål och privata 

fastighetsbolag mot vinstmaximerande mål för ägarnas incitament. 

I vårt urval ingick ett litet privat fastighetsbolag vilket agerade särskiljande från de övriga 

respondenterna. Det lilla privata fastighetsbolaget upplevde endast att risk påverkade deras 
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Strategi 

Risk 

Kalkylränta 

Lagstiftning 

Investeringsbedömningen 
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investeringsbedömning och då i form av aktuellt ränteläget och objektsspecifik risk. 

Fastighetsbolaget gör av resursskäl inte några övriga bedömningar inför en investering. 

Därmed tenderar storleken i ägarformen privata fastighetsbolag att påverka 

investeringsbedömningen.  

Detta tenderar inte att förekomma bland de kommunala fastighetsbolagen då de agerade 

likartat trots varierande storlek. En förklaring till detta kan vara det som vi nämnde i 

inledningen och i teorin, nämligen att organisationer tenderar att imitera hur andra 

framgångsrika organisationer inom samma bransch gör för att på så sätt nå samma framgång 

(Collin et. al 2009). Men genom att de kommunala fastighetsbolagen är delade och agerar 

både som ett kommunalt och ett privat fastighetsbolag och därmed har ett annat förhållande 

till vinst kommer de bli förhindrade att gå med vinst (Collin et. al 2009). Därmed imiterar de 

kommunala fastighetsbolagen de privata fasighetsbolagen i investeringsbedömningen men får 

inte den effekten och precisionen i sina investeringsbedömningar som de större privata 

fastighetsbolagen i vår undersökning har. De olika direktiven i verksamheterna ger olika 

riktningar i hur man agerar i investeringsbedömningar vilket återkommande framkommit i vår 

undersökning i form av var investeringsbeslutet tas, hur kalkylräntan sätts, hänsyn till risk och 

hur man går tillväga i investeringsbedömningen. Genom att de agerar på detta sätt visar det 

också att kommunala fastighetsbolag tenderar att verka inom organisatoriska fält som uppstår 

på grund av att kommunala fastighetsbolag handlar i en homogen institutionell säregen miljö 

(DiMaggio & Powell, 1983). De kommunala fastighetsbolagen agerar därmed i en egen miljö 

där de vill agera som ett privat fastighetsbolag men hämmas av direktiven att verka för 

kommunens invånare som leder till att förutsättningar för investeringsbedömningen 

begränsas.  
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6.2 Förslag till fortsatt forskning  

För att kunna konstatera att det föreligger skillnader mellan kommunala och privata 

fastighetsbolags investeringsbedömning anser vi att man bör genomföra en kvantitativ studie 

då det skulle skapa större generaliseringsmöjligheter än vad som är fallet med vår 

undersökning. Denna möjlighet blir efter våra slutsatser större då vi kunnat konstatera vilka 

faktorer och på vilket sätt dessa påverkat investeringsbedömningen i sex individuella fall. 

En annan tänkbar och intressant undersökning skulle vara att undersöka vilka konsekvenser 

de skillnader vi påvisat har i ett längre perspektiv. Hur samhällsnyttigt är det egentligen att en 

investering genomförs utan att vara lönsam? Detta är en intressant frågeställning dels då 

samhällsnyttiga fastighetsbolags funktion som hyresnormerande är på väg att avregleras samt 

då vilka politiska partier som finns representerade i ett kommunalt fastighetsbolags styrelse 

kan tänkas påverka hur de ställer sig till hur ett kommunalt fastighetsbolag bör bedrivas. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1: Intervjuguide 

1. Namn på fastighetsbolaget: 

2. Storlek på fastighetsbolaget: 

a) Antal förvaltande bostadslägenheter 

b) Antal förvaltande bostadslägenheter på aktuell marknad om flera finns 

3. Vilken roll har du i en investeringsbedömning? 

4. Vad innebär investeringsbedömning för Er? 

5. Av vilken anledning beslutade Ni er för att genomföra investeringen? 

a) Utförs investeringsbedömningen på ett speciellt sätt när investeringen görs av en 

viss typ av anledning? 

6. Har Ni något uttalat angreppssätt eller strategi under en investeringsbedömning? 

a) Om ja, följs den i verkligheten? 

b) Om ja, hur går den till? 

c) Om nej, varför inte? 

7. På vilken hierarkisk nivå i företaget togs det slutgiltiga investeringsbeslutet? 

8. Anser Ni att ni påverkades av rådande lagstiftning under investeringsbedömningen? 

a) Om ja, på vilket sätt? 

9. Använde Ni er av någon kalkylmetod under investeringsbedömningen? 

a) Om ja, vilken eller vilka? 

b) Om nej, varför inte? 

10. Använder Ni alltid samma kalkylmetod? 

a) Om ja, varför? 

b) Om nej, vad avgör varför ni väljer en speciell kalkylmetod? 

11. Använder Ni kalkylränta i er investeringskalkyl? 

a) Om ja, på vilka grunder sätts kalkylräntan? 

b) Varför sätts kalkylräntan på det sättet? 

12. Hur ser Ni på risk i och med en investering? 

a) Om ja, tas risken upp i någon form i kalkylen? 

b) Om ja, hur tas risk upp i kalkylen? 

c) Om ja, varför tas risk upp i kalkylen? 
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13. Finns det några övriga relevanta inslag i Er investeringsbedömning som inte tagits upp 

under intervjun? 

14. Påverkas investeringsbedömningen av att Ni är ett privat-/kommunalägt företag? 

a) Om ja, på vilket sätt? 

  


