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II 

 

SAMMANFATTNING 

 

1 juli 2007 upphörde tillståndsplikten att gälla i Sverige och allmännyttiga bostadsföretag 

undslapp att ansöka om tillåtelse hos Länsstyrelsen för försäljning av företagets fastigheter. I 

spåren av detta öppnades möjligheten för företagen att i större utsträckning planera sitt 

fastighetsbestånd, och därmed även företagets och kommunens ekonomi. Syftet med vår 

studie är att beskriva allmännyttiga bostadsföretags ekonomiska planering av sitt 

fastighetsbestånd, förklara huruvida upphävandet av tillståndsplikten har påverkat planering 

och motiv för försäljning. Dessutom vill vi belysa allmännyttans tankar kring den nya 

lagstiftningen som är på gång genom att arbeta utifrån frågeställningen nedan: 

 

Hur planerar allmännyttiga bostadsföretag sitt fastighetsbestånd, hur har borttagandet av 

tillståndsplikten påverkat och hur kommer den nya lagen som ska ersätta allbolagen 

påverka allmännyttan och dess planering? 

 

För vår studie har vi valt en kvalitativ ansats och genomfört intervjuer med tio olika 

allmännyttiga bostadsföretag i olika län i Sverige. Vi har samlat teori inom ämnena 

allmännyttan, tillståndsplikten och om den nya lagen som ligger som förslag hos riksdagen, 

Prop. 2009/10:185, och ska eventuellt börja gälla 1 januari 2011. Dessutom har vi tittat på 

teorier angående olika företagsekonomiska modeller och strategier som används för optimal 

fastighetsplanering. Vid sammanställningen av vår studie ser vi att företagens användning av 

strategier skiljer sig i stor omfattning. MKB Fastighets AB hyser största omsorg över sitt 

bestånd genom att planera och analysera, medan några av de andra intervjuade företagen i 

större utsträckning styrs av influenser på dagens marknad. Företagen är dock överens om att 

tillståndsplikten inte har påverkat dem nämnvärt och vid intervjutillfällena upplever vi en 

genomgående positiv förväntan på det nya lagförslaget, och vad som kanske blir början på 

allmännyttans väg mot affärsmässighet. 
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1 INLEDNING 

Vi inleder med en problembakgrund följt av problemdiskussionen som leder till vår 

problemformulering. Därefter förklarar vi syftet med vår uppsats och avgränsningarna 

presenteras. Till sist belyser vi några definitioner som vi vill förklara närmare. 

 

 

1.1 PROBLEMBAKGRUND 

 

De ekonomiska fördelarna i form av räntesubventioner och förmånliga låneavtal som fanns 

fram till 1991 för kommunala fastighetsbolag finns inte längre och de agerar nu på en 

fastighetsmarknad tillsammans med övriga bolag och aktörer (Högberg, 2003). I samband 

med det myntades termen ”affärsmässig allmännytta” och många bostadsföretag blev 

aktiebolag som var fristående från den övriga kommunala verksamheten (Boverket, 2008). 

Många förknippar allmännyttan med att det ska drivas utan vinstsyfte, vilket har varit ett 

grundläggande krav. Trots detta har det aldrig funnits något totalt vinstförbud (Boverket, 

2006). Det är allbolagen som idag reglerar allmännyttan (Gregow, 2010). Det var i 

allbolagen som reglerna om tillståndprövning vid försäljning av fastigheter fanns mellan 

åren 2002 och 2007 (Boverket, 2006). Lagens syfte var att tillgodose tillgången av 

jämförbara lägenheter för hyressättning på olika orter i Sverige vid en bruksvärdesprövning 

(Boverket, 2010). Enligt beslut från riksdagen upphävdes denna del av lagen den 1 juli 2007, 

vilket har förändrat möjligheterna för bolagen att planera sitt bestånd och därigenom också 

påverka bolagets och även kommunens ekonomi. Enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät 

har landets kommuner sedan tillståndsplikten upphörde visat ett stort intresse för att sälja 

fastigheter i sitt bestånd (Boverket, 2010). Fastigheterna säljs till privata fastighetsägare eller 

ombildas från hyresrätter till bostadsrätter. Även försäljning till fritidshus, egnahem eller 

kooperativ hyresrätt förekommer (Boverket, 2010).  

 

Det ligger nu ett förslag på att införa en ny lag för allmännyttan som eventuellt ska införas 

den 1 januari 2011. Den kommer då ersätta den nu rådande allbolagen. Den nya lagen ska 

reglera allmännyttans verksamhet, bland annat att de ska bedriva sin verksamhet enligt 

affärsmässiga principer och ha marknadsmässiga avkastningskrav. Även allmännyttans 

hyresnormerande roll ska eventuellt försvinna (Prop. 2009/10:185). 

 
Figur 1. Tidslinje 

Tillståndsplikten 
införs

1 april 2002

1 juli 2007

Tillståndsplikten 
upphör

Regeringen överlämnar 
Prop 2009/10:185 till 

riksdagen angående nytt 
lagförslag

25 mars 2010

1 januari 2011

Förslag att den nya 
lagen enligt Prop 
2009/10:185 ska 
träda i kraft och 
ersätt allbolagen
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1.2 PROBLEMDISKUSSION 

 

Alla företag planerar sin verksamhet. Bostadsföretag använder sig bland annat av 

förvaltningsplaner i sitt planeringsarbete (Lundström, 1996). En möjlighet som företag har 

är att använda sig av modern portföljteori vid riskbedömning. Kortfattat beskrivet verkar 

teorin för att sprida riskerna och säkra avkastning genom att exempelvis inneha olika 

tillgångar med differentierade avkastningskurvor (Lekander & Söderberg, 2008). 

Fastighetsbolag borde sträva efter att finna den optimala portföljen genom att söka de mest 

effektiva portföljerna på varje risknivå; det vill säga hitta de portföljer som maximerar 

avkastningen alternativt minimerar risken för varje risknivå.  

 

Kommunala bostadsföretag har under de fem år som tillståndsplikten varit gällande till viss 

del begränsats i sina handhavanden med sina egna fastighetstillgångar (Boverket, 2010). 

Begränsningarna låg i att de var tvungna att söka tillstånd hos länsstyrelsen för att få sälja 

delar eller hela sitt fastighetsbestånd. Sedan snart tre år tillbaka är lagen upphävd vilket 

öppnar nya möjligheter för allmännyttiga bostadsföretag att utnyttja dessa resurser och 

frigöra kapital för nya investeringar eller andra alternativ för ekonomisk vinning. De 

allmännyttiga bostadsföretagen kan nu sälja utan att söka tillstånd vilket kan ha förändrat 

möjligheterna för bolagen att planera sitt bestånd och därigenom också påverka företagets 

och även kommunens ekonomi (Boverket, 2010). Om den nya lagen som ska ersätta 

allbolagen träder i kraft kommer allmännyttans spelregler återigen ändras. Frågan är hur 

allmännyttan idag planerar sina fastighetsbestånd och hur de har påverkats och kommer att 

påverkas av dessa lagändringar vid planering av sina fastighetsbestånd.  

 

 

1.3 PROBLEMFORMULERING 

 

Enligt ovanstående problemdiskussion har vi kommit fram till följande problemformulering: 

 

Hur planerar allmännyttiga bostadsföretag sitt fastighetsbestånd, hur har borttagandet av 

tillståndsplikten påverkat och hur kommer den nya lagen som ska ersätta allbolagen 

påverka allmännyttan och dess planering? 

 

 

1.4 SYFTE 

 

Syftet med uppsatsen är att beskriva allmännyttiga bostadsföretags ekonomiska planering av 

sitt fastighetsbestånd, förklara huruvida upphävandet av tillståndsplikten har påverkat 

planering och motiv för försäljning. Dessutom vill vi belysa allmännyttans tankar kring den 

nya lagstiftningen som är på gång. 
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1.5 AVGRÄNSNINGAR 

 

Endast kommunala allmännyttiga bostadsföretag är intressanta i vår studie eftersom enbart 

de berörs av upphävandet av tillståndsplikten och den nya lagstiftningen. Vi har även valt att 

inte ta hänsyn till de politiska aspekter som ligger till grund för tillståndspliktens tillkomst 

eller upphävning. 

 

 

1.6 DEFINITIONER 

 

Allbolagen – Lagen (2002:102) om allmännyttiga bostadsföretag (Gregow, 2010) 

 

Allmännyttigt bostadsföretag – ett aktiebolag, en ekonomisk förening eller en stiftelse som 

drivs utan vinstsyfte och som huvudsakligen förvaltar hyresrätter samt är godkänt som 

allmännyttigt bostadsföretag . (Lag (2002:102)) 

 

Kommunalt bostadsföretag – där kommunen har inflytande över ett allmännyttigt 

bostadsföretag, genom att inneha minst hälften av andelen aktier. (Lag (2002:102)) 

 

Kommuner med ≥ 75 000 invånare – Kommuner med mer än 75 000 invånare: Borås, 

Eskilstuna, Gävle, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Karlstad, Kristianstad, Linköping, 

Lund, Malmö, Norrköping, Sundsvall, Umeå, Uppsala, Västerås, Växjö och Örebro (SCB, 

2010). 

 

Kommuner med ≤ 75 000 invånare – Kommuner med mindre än 75 000 invånare: Övriga 

kommuner i Sverige som inte omnämns i de andra kommunbeskrivningarna (SCB, 2010). 

 

Stor-Göteborg – Göteborg, Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, 

Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö (SCB, 2010). 

 

Stor-Stockholm – är samma som Stockholms län, det vill säga kommunerna: Stockholm, 

Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Nykvarn, 

Nynäshamn, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Täby, 

Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker (SCB, 2010).  

 

Tillståndsplikten – den del av lagen om allmännyttiga bostadsföretag som upphävdes 1 juli 

2007. Den innebar att kommuner var tvungna att söka om tillstånd hos länsstyrelsen för att 

få sälja allmännyttiga bostäder (Boverket, 2010). 
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2 METOD 

I avsnittet nedan redovisar vi våra metodval, hur datainsamlingen har genomförts och hur vi 

gick till väga för att välja ut våra intervjupersoner. Även metod för analys presenteras och en 

diskussion om studiens trovärdighet framförs. 

 

 

2.1 METODVAL 

 

Vi har valt en deduktiv ansats för vår studie. I enighet med denna strategi har vi samlat 

information inom aktuellt område och sedan utfört en empirisk undersökning för att se om 

verkligheten stöder den information vi inhämtat. Informationen skapar förväntningar hos oss 

som kan påverka vår empiriska studie vilket kan anses negativt. Enligt Jacobsen (2006)  

påverkas vi alla av vår uppfostran och är sällan helt fria från förväntningar när vi ska utföra 

en empirisk studie. Dessutom besitter vi kunskaper inom området genom våra tidigare 

studier, vilket gör att vi valt en deduktiv ansats (Jacobsen, 2006).  

 

Vi ville i vår studie ge en så klar bild som möjligt över det vi har studerat och valde därför 

en intensiv uppläggning. Vårt val av upplägg motiveras också av att vi ville rikta in oss på 

en djupare analys kring ett fenomen vid ett enstaka tillfälle. Enligt Jacobsen (2006) utmärks 

intensiv uppläggning av att få enheter ska undersökas genom att använda ett stort antal 

variabler. Den intensiva uppläggningen går att utföra genom antingen små-N-studier eller 

fallstudier. I små-N-studier väljs endast 5-10 intervjuobjekt ut för att finna största antalet 

troliga sidor och skapa ett bredare perspektiv av ett fenomen (Jacobsen, 2006). Tonvikten 

läggs här på fenomenet vilket lämpade sig väl för vår studie. Vårt val av intensiv 

uppläggning ledde oss enligt Jacobsen (2006) automatiskt till vårt tillvägagångssätt för 

datainsamling; kvalitativ metodansats. Vi har koncentrerat oss på ett fåtal intervjuobjekt för 

att få fram så många sidor som möjligt. Fördelarna med den kvalitativa ansatsen är att den i 

hög grad är öppen för ny information och nya infallsvinklar från intervjuobjekten; öppenhet 

kan här vara nyckelordet. I ju större utsträckning intervjuobjekten får tala fritt och frågorna 

inte på förhand är bestämda ökar den interna giltigheten för studien. Ytterligare fördelar som 

Jacobsen (2006) nämner för den kvalitativa ansatsen är närheten mellan den som undersöker 

och de som undersöks, samt att ansatsen är flexibel i bemärkelsen att studien kan ta nya 

vändningar under tiden. Den kvalitativa metoden är dock resurskrävande och vid begränsade 

resurser där få objekt intervjuas påverkas studiens externa generaliserbarhet (Jacobsen, 

2006). Vi är medvetna om att vår studies generaliserbarhet påverkas negativt när vi väljer 

den kvalitativa metoden, men vi anser ändå att detta är ett lämpligt tillvägagångssätt i vår 

undersökning. 

 

 

2.2 METOD FÖR DATAINSAMLING 

 

Vår teoretiska datasamling har främst utförts i samverkan med högskolebiblioteken i 

Halmstad, Kristianstad och Kalmar genom sökning i deras bibliotekskataloger. De sökord vi 
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har använt oss av är allmännyttan, kommunalt bostadsföretag, tillståndsplikten, portföljteori, 

värderingsmetod, fastighetsförsäljning, avstyckning, ombildning, kommun, real estate sale, 

real estate investment. Vi har även funnit information i databasen Emerald som 

tillhandahåller vetenskapliga artiklar inom ämnet företagsekonomi. Litteraturen vi använd 

oss av har främst publicerats av branschorganisationer, såsom Boverket, SABO och 

Lantmäteriet. Annan litteratur har varit sådan som vi har bedömt vara både relevant för vår 

uppsats och tillförlitlig. När vi har utnyttjat internet har vi i första hand tittat på tillförlitliga 

källor såsom regeringen, Boverket och SCB. Vi har endast en vetenskaplig artikel, vilket 

sänker tillförlitligheten. Vi har upplevt det svårt att hitta vetenskapliga artiklar som handlar 

om allmännyttan och som går att applicera på vår uppsats, och antar att det kan beror på att 

allmännyttan i den form vi har här i Sverige endast finns just här.  

 

Studiens ämne är enligt Jacobsen (2006) inte att anses som känsligt, vilket gör 

telefonintervjuer till ett bra alternativ. Att utföra intervjuer över telefon är dessutom 

kostnadseffektivt och motverkar även intervjuareffekten. Jacobsen (2006) beskriver 

intervjuareffekten som forskarens påverkan på respondenten genom sin fysiska närvaro och 

sitt kroppsspråk, vilket i hög grad förhindras vid intervjuer över telefon. I en studie skall 

forskaren i minsta möjliga mån påverka sitt intervjuobjekt och det är därför viktigt att 

avståndet mellan dem vidhålls i så stor omfattning som möjligt (Jacobsen, 2006). En 

anledning till vårt val av intervjuform är de långa resor vi har undvikit och ändå funnit 

intervjupersoner som representerar större delen av Sverige. Nackdelar med telefonintervjuer 

enligt Jacobsen (2006) kan vara att det är svårare att få till en förtrolig stämning mellan 

intervjuare och personen som intervjuas. Det finns även en större risk att intervjuobjektet 

kan ljuga eller överdriva vid telefonintervjuer. Fördelarna med telefonintervju väger dock 

upp nackdelarna vilket gör att vi anser att telefonintervjuer kommer fungera bra för oss. I vår 

intervjuguide (bilaga 3) finns de frågor vi valt att ställa under våra intervjuer. Vi har 

medvetet valt att förbereda ett antal fasta frågor, och också erbjuda intervjupersonerna 

utrymme för egna kommentarer, vilket är att föredra enligt Jacobsen (2006). Vi har även valt 

att studera bolagens årsredovisningar för att få ytterligare information om bolagens 

planering.  

 

2.3 VAL AV INTERVJUPERSONER 

 

Då ett allmännyttigt bostadsföretag kan vara antingen en stiftelse, en ekonomisk förening 

eller aktiebolag väljer vi att enbart undersöka aktiebolag eftersom de har möjlighet att 

tillgodoräkna sig en vinst vid försäljning till skillnad från stiftelser. Vi kommer endast att 

undersöka kommunala bolag i Sverige och alltså inte bolag utomlands. Vi har valt att 

intervjua allmännyttiga bostadsföretag i olika län i Sverige, vilket gör att de utvalda bolagen 

finns över stora delar av landet. Som nämnts ovan har vi utfört en små-N-studie och valt att 

intervjua tio tjänstemän som alla representerar ett kommunalt allmännyttigt bostadsbolag. 

Personerna vi har intervjuat är chefer, och har därmed en högre ställning inom 

organisationen och fattar beslut angående ekonomiska förehavanden som gäller 

fastighetsbeståndet. Urvalet gjorde vi genom att gå in på SABO’s hemsida där de har listat 

alla allmännyttiga bostadsföretag länsvis (SABO, 2010). Vi valde  ut de tio företagen genom 



Allmännyttiga fastighetsbolags strategiska planering av sitt fastighetsbestånd 

 

~ 6 ~ 
 

att först välja ett allmännyttigt bostadsföretag vardera i städerna Stockholm, Göteborg och 

Malmö. Därefter tog vi vartannat län på SABO´s lista tills vi hade 10 företag att kontakta 

(SABO, 2010). Därefter ringde vi våra utvalda företag och presenterade kort vår uppsats för 

växeltelefonisterna som kopplade oss vidare till lämplig intervjuperson. Alla bostadsföretag 

som vi kom i kontakt med kunde ställa upp och svara på våra frågor. Vi kommer inte att se 

till påverkan av företagens geografiska sammanhang i studien.  

 

 

2.4 METOD FÖR ANALYS 

 

Enligt Jacobsen (2006) är skillnaderna mellan de tre faserna planering, genomförande och 

analys relativt små när kvalitativ ansats används. Analysen består av faserna beskrivning, 

kategorisering och kombinering och kan i stort sett ske parallellt med varandra (Jacobsen, 

2006). Ett första steg var att renskriva den textmassa vi fick efter varje enskild intervju. 

Därefter kompletterade vi med uppgifter från bolagens årsredovisningar, ofta efter förslag av 

den aktuelle intervjupersonen. Efter det sammanställde vi och sammanfattade varje intervju. 

Vi skapade kategorier enligt kategoriträdet nedan, för att kunna samla all data i grupper och 

sedan lättare kunna jämföra de olika allmännyttorna. Därefter försökte vi hitta samband och 

sökte likheter och olikheter mellan de olika kommunerna. Först och främst ville vi lyfta fram 

det speciella, det unika för att sedan röra oss mot det generella precis som Jacobsen (2006) 

beskriver. Vi har även använt oss av ad hoc, en metod som beskrivs av Kvale (1997). När vi 

läste igenom intervjuerna för första gången bildade vi oss ett första intryck, för att sedan 

göra djupare tolkningar av vissa avsnitt och skapa oss en mening av innehållet (Kvale, 

1997). 

 
Figur 2. Kategoriträd  

Fastighetsplanering

Värdering
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2.5 STUDIENS TILLFÖRLITLIGHET 

 

Validiteten beskriver hur giltig och relevant en undersökning är, det vill säga att forskarna 

har mätt det de ämnat mäta. Validiteten delas i sin tur in i intern och extern giltighet. 

Jacobsen (2006) skriver att den interna giltigheten handlar om att beskriva ett fenomen på ett 

riktigt sätt. Ett sätt att uppfylla den interna giltigheten är att se till att intervjua rätt personer, 

det vill säga personer som har kunskaper om ämnet. Detta höjer tillförlitligheten. För att nå 

detta i vår undersökning har vi genomfört intervjuer med de personer som arbetar med 

fastighetsplanering i varje allmännyttigt företag som tillhör vårt urval. Den externa 

giltigheten framställer hur generaliserbar uppsatsen är, reliabiliteten. Syftet med kvalitativ 

metod är i regel inte att generalisera från urvalet till en större population, avsikten är att 

förstå och fördjupa ett fenomen. Det som påverkar generaliserbarheten är hur enheterna valts 

ut och en specifik kontext går att generalisera inom samma kontext (Jacobsen, 2006). Vår 

ambition var att intervjua ett allmännyttigt företag från var och en av de tre största städerna i 

Sverige, och sedan sprida resterande sju över övriga Sverige. Vi ämnade intervjua ett 

allmännyttigt bostadsföretag i centrala Stockholm, men efter misslyckade kontaktförsök och 

eftersom studien skulle utföras inom en viss tidsram valde vi att intervjua Botkyrkabyggen 

som representant för Stockholms län. Eftersom vi har intervjuat tio tjänstemän med kunskap 

inom vårt ämnesområde hos tio olika allmännyttiga bostadsföretag i tio olika kommuner, 

bedömer vi att resultatet kommer vara generaliserbart på övriga allmännyttiga 

bostadsföretag eftersom de tillhör samma kontext.  

 

För att se till resultatets tillförlitlighet behöver forskaren tänka på intervjuareffekten som 

uppstår vid intervjutillfällena (Jacobsen, 2006). Vi har valt att göra telefonintervjuer istället 

för besöksintervjuer, det gör att intervjuareffekten på ett naturligt sett minskar. Dessutom har 

vi båda lyssnat och antecknat under intervjuerna, vilket vi anser höjer tillförlitligheten. Efter 

att vi sammanställt svaren har vi låtit intervjupersonerna läsa igenom och verifiera 

innehållet, dels för att minska risken att förlora information men också för att höja 

uppsatsens trovärdighet (Jacobsen, 2006).  

 

Det är viktigt att välja rätt data att samla in för att inte försämra uppsatsens trovärdighet och 

giltighet Jacobsen (2006). Vid val av litteratur har vi försökt hitta så nyskrivna böcker som 

möjligt.  
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

Först inleder vi vårt teoriavsnitt med att förklara allmännyttan och kommunens roll. 

Därefter presenteras hur företag planerar sina fastighetsbestånd genom olika 

företagsekonomiska modeller och strategier, för att sedan komma in på olika 

försäljningsprocesser och motiv till att sälja. Avslutningsvis introduceras tillståndplikten 

och den nya lagen för de allmännyttiga bostadsföretagen. 

 

 

3.1 ALLMÄNNYTTAN OCH KOMMUNEN 

 

Lagen (2002:102) om allmännyttiga bostadsföretag, även kallad allbolagen, reglerar 

allmännyttan (Gregow, 2010). Där definieras vilka bostadsföretag som godkänns som 

allmännyttiga, det vill säga att företagen ska drivas utan vinstsyfte och verksamheten ska till 

största delen vara att förvalta hyresbostäder. Därmed kan även privata och kooperativa 

bostadsföretag godkännas som allmännyttiga. Är det en kommun som har den aktiemajoritet 

är det per definition allmännyttigt och kallas då kommunalt bostadsföretag (Boverket, 2008). 

Allmännyttan har kännetecknats av att de ska drivas utan vinstsyfte, ägas helt eller till stor 

del av kommunen, vara öppen för alla och ha en hyresreglerande roll (Boverket, 2008). 

Allmännyttans höjdpunkt var i början av 1990-talet då fastighetsbeståndet uppgick till cirka 

950 000 lägenhet. De flesta lägenheterna kom till under perioden 1965-1975, vid byggandet 

av miljonprogramsbostäderna. Till stor del är allmännyttan uppbyggd genom statliga medel. 

Med de statliga subventionerna som fanns låg inte de ekonomiska riskerna varken hos 

kommunen eller bostadsföretaget (Boverket, 2008). Under 1990-talet togs dock de 

förmånliga statliga subventionerna bort till stora delar (SOU 2008:38). Termen 

”affärsmässig allmännytta” myntades och många bostadsföretag blev aktiebolag som var 

fristående från den övriga kommunala verksamheten. Nyckelord som ökad soliditet, vinst, 

avkastning och utdelning lyftes fram (Boverket, 2008).  

 

De cirka 300 allmännyttiga och kommunala bostadsföretagen som finns i Sverige ägde cirka 

889 700 bostadslägenheter vid årsskiftet 2008/2009, vilket motsvaras närmare hälften av 

Sveriges hyreslägenheter. De flesta kommunala bostadsföretag är medlemmar i Sveriges 

Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO). Enligt allbolagen ska bostadsföretagen drivas utan 

vinstsyfte med utdelningsbegränsningar. Utdelningsbegränsningarna får liknande effekt som 

självkostnadsprincipen i kommunallagen, det vill säga att inte ta ut högre avgifter än att de 

täcker kostnaderna vilket leder till att de allmännyttiga bostadsföretagen har begränsade 

avkastningskrav (Prop. 2009/10:185).  

 

I Sverige finns 290 kommuner där kommunfullmäktige i varje kommun utser en 

kommunstyrelse som leder kommunens verksamhet. Kommunerna styrs av kommunallagen 

som ger ett utrymme för kommunalt självstyre, det vill säga rätt att själva bestämma hur de 

ska sköta sina arbetsuppgifter (Regeringen, 2010). Sedan 1990-talet har många kommuner 

sålt ut delar av eller hela sina bostadsbestånd (Boverket, 2008). Enligt 
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bostadsförsörjningslagen har kommunerna ansvar för bostadsförsörjningen och att skapa 

förutsättningar för bra bostäder och goda boendemiljöer (Boverket, 2009). 

Kommunerna styr sina bostadsföretag genom ägardirektiv. Innehållet och omfattningen i 

ägardirektivet kan variera mycket från kommun till kommun. Hur direktiven används växlar 

också mellan olika kommuner. Några punkter som är vanligt förekommande i ägardirektiven 

är (Boverket, 2006):  

 hur bostadsföretaget ska drivas juridiskt 

 krav på avkastning, utdelning och soliditet 

 bostadsförsörjningsskyldigheten 

 det bostadssociala ansvaret 

 bostadsföretagets eventuella ansvar för kommunens utveckling 

 miljöansvar 

Vissa ägardirektiv innehåller bara någon utav ovan nämnda punkter, medan andra är mer 

omfattande (Boverket, 2006). 

 

 

3.2 VÄRDERING 

 

Enligt Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet (2008) är sökvärdet avgörande för vilken 

värderingsmodell som passar vid varje tillfälle. Är det marknadsvärdet som efterfrågas är det 

ortsprismetoden, nuvärdesmetoden eller i undantagsfall produktionskostnadsmetoden mest 

lämpliga. Vid avkastningsbärande fastigheter används nuvärdesmetoden med fördel vid 

bedömning av dess marknadsvärde (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2008). 

 

 

Figur 3. Sambanden mellan värdeteori, värderingsteori och värderingsmetoder 

(Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2008, s. 12). 
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Även efterfrågan och utbud påverkar ett slutligt pris på en öppen marknad. Vid högre pris 

(värdering) blir utbudet större än efterfrågan vilket leder till ett sänkt pris på grund av 

konkurrens mellan säljare. Om istället marknadsvärdet värderats lågt ökar efterfrågan vilket 

kan leda till ett högre pris (Lind & Persson 2008). 

 

3.2.1 VÄRDERING AV HYRESFASTIGHETER 

 

Som tidigare nämnts värderas en fastighet utifrån sitt marknadsvärde, det vill säga priset vid 

en försäljning på den öppna marknaden. En metod för att fastställa marknadsvärdet är att 

beräkna avkastningen för investeringen är kassaflödesmetoden som ser till löpande in- och 

utbetalningar över en viss kalkylperiod. Det är ett smidigt sätt för en köpare som har 

särskilda avkastningskrav på en investering att då jämföra avkastningen. Avkastningen fås 

fram genom att dela kommande intäkter genom investeringen. Framtida kassaflöden 

diskonteras och jämförs med grundinvesteringen. Om inbetalningarna är större görs en vinst. 

Prognosen av dessa årliga netton av betalningar diskonteras till en bestämd tidpunkt och 

adderas med det beräknade restvärdet för fastigheten som nuvärdesberäknas (Persson, 2008). 

Inför en försäljning kan värderaren titta på likvärdiga fastigheter som sålts och räkna fram 

ett schablonmässigt avkastningskrav. Olika köpare kan sedan anse att flerbostadshuset är för 

högt eller för lågt värderat, beroende vilket avkastningskrav den specifika köparen har 

(SABO, 2007).  

 

Även slutresultatet av besiktningsprotokollet, utdrag ur fastighetsregistret, 

fastighetstaxering, situationsplan och ortsprismaterial används vid värdering av fastigheten. 

För att hitta bra jämförelseobjekt till fastigheten bör area, byggår, läge vara så lika som 

möjligt (SABO, 2007). Viktigt är att fastigheterna sålts så nära värderingstidpunkten i tiden 

som möjligt; data från äldre försäljningar är inte pålitlig då marknaden förändras (Persson, 

2008). Dessutom vägs framtida hyresutveckling, värdeförändringar och underhållsskick in i 

värderingen. Vid värdering av en hyresfastighet i allmännyttan som ska ombildas till 

bostadsrätter urskiljs tre olika slags värden (SABO, 2007): 

 Värdet i bostadsföretagets nuvarande förvaltning 

 Värdet på den öppna marknaden 

 Värdet som bostadsrätt 

Nedan presenteras dessa: 

 

Värdet i bostadsföretagets nuvarande förvaltning 

Fastigheten har ett värde i det kommunala bostadsföretaget, som de inte kommer kunna 

räkna med efter försäljning. Pengarna de får in via försäljning av sin fastighet ska ge en 

jämförbar positiv effekt som driftnettot gjorde. För att detta ska ske bör köpskillingen 

användas till att betala av befintliga lån i bostadsföretaget, eller placera i räntebärande 

papper. Det är viktigt att observera att det inte är det bokförda värdet eller lånen som ska 

ligga till grund för hyresfastighetens marknadsvärde (SABO, 2007). 

 

Värdet på den öppna marknaden 
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Det är när värdet för hyresfastigheten är högre på den öppna marknaden än den befintliga 

förvaltningen som det kan vara aktuellt att sälja. Värdering av en hyresfastighet på den 

öppna marknaden går till på samma sätt som för kommersiella fastigheter. De som kan 

tänkas vara intresserade av att köpa är de som anser sig kunna förvalta fastigheten med ett 

högre driftnetto än vad det kommunala bostadsföretaget gör. Även köparens 

avkastningskrav avgör fastighetens marknadsvärde, har köparen ett lågt avkastningskrav blir 

marknadsvärdet högre (SABO, 2007). 

 

Värdet som bostadsrätt 

Här avgörs värdet av hur stor betalningsvilja som finns hos bostadsrättsköparna. Här är läget 

på fastigheten av stor betydelse. Är de villiga att betala mer än vad hyran är för hyresrätterna 

leder det till att marknadsvärdet blir högre än på både den öppna marknaden och i 

bostadsföretagets egen förvaltning. Dessutom blir ofta driftnettot högre i en 

bostadsrättsförening, eftersom bostadsrättsinnehavarna ofta själva står för delar av arbetet 

(SABO, 2007).  

 

Sammanfattningsvis är avkastningen på hyresfastigheten som bestämmer värdet, medan det 

är betalningsviljan som avgör priset för en bostadsrätt. Enligt SABO (2007) fastställer 

bostadsföretaget oftast ett marknadsvärde motsvarande den på öppna marknaden för 

hyresfastigheten vid ombildning från hyresrätt till bostadsrätt. 

 

 

3.3 BESLUTSMODELLER 

 

Många beslut fattas dagligen utan att vi reflekterar nämnvärt över dem, de sker rutinmässigt 

(Edlund, Högberg & Leonardz, 1999). Däremot får beslut som skiljer sig från rutinen oss att 

stanna upp, likaså beslut som leder till stora konsekvenser. Vi samlar information och jämför 

olika alternativ. Genom att systematiskt bearbeta informationen kan vi kanske fatta ett 

beslut. Investeringar i fastigheter bör bedömas för varje fastighet separat och även sträcka 

sig över en längre tidsperiod (Oresten, 1997). Anledningen till detta är att sedan kunna 

urskilja investeringskostnaden från andra kostnader och även se mängden kapital som väntas 

bindas upp i framtiden när investeringsbehoven ökar. Fastighetsinvesteringar delas upp i två 

olika grupper; nyinvesteringar och reinvesteringar. Nyinvesteringar innebär ny-, om- eller 

tillbyggnad, standardhöjningar till nybyggnadsstandard och moderniseringar. 

Reinvesteringar är underhåll som inte är planerat, utan innebär att avskrivna delar då byts ut 

(ibid.). 

 

3.3.1 FÖRVALTNINGSPLANER 

 

Inom fastighetsbolag fattas bland annat beslut rörande fastighetsbeståndet; vilka fastigheter 

som skall behållas/säljas, rivas, byggas om och så vidare. Dessa strategiska beslut påverkar 

bolagets ekonomi genom kostnader och risk. Bolagen har i regel författat förvaltningsplaner 

som informerar om verksamhetens nytta av fastigheterna bolaget äger, vilka 

reinvesteringsbehov som finns och hur alternativa värden kan skapas. Även vid investeringar 
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är förvaltningsplanerna aktuella; de fungerar då som en första prognos över fastighetens hela 

livscykel gällande kostnader och nytta. Förvaltningsplanerna används för den strategiska, 

taktiska och operationella styrningen både kort- och långsiktigt. Planerna byggs upp 

objektsvis och redovisar processer, aktiviteter och beslut i sifferform (Lundström, 1996). 

 

3.3.2 PROGNOS 

 

För att underlätta och förhoppningsvis förbättra beslutsfattande i företaget organiseras och 

analyseras befintlig kunskap för att göra en prognos om framtida händelser och på så sätt 

minska osäkerheten i en beslutssituation. Vid fastighetsinvesteringar försöker köparen göra 

en uppskattning inför en framtida händelse gällande exempelvis kommande räntenivåer, 

driftskostnader och inkomster vilket är avgörande om investeringen anses lönsam. För en 

fastighetsägare kan en prognos istället tala om att marknadsvärdet väntas stiga och en 

försäljning vid ett senare tillfälle är mer lönsam. Utöver prognosen bör beslutsfattarna 

simulera framtida händelser som kan påverka beslutet, exempelvis en högre räntenivå 

gentemot prognosens förutsägelse. Fastighetsaffärer involverar generellt sett stora kapital 

och enligt boken Beslutsmodeller (Edlund et al., 1999) motiveras dyra modeller i takt med 

investeringsbeloppet vid beslut om investeringar. En noggrann prognos minskar osäkerheten 

och därmed också risken för olönsamma investeringar. En mer komplex och ofta lite dyrare 

modell kan spara investeraren stora värden eftersom beslutsgrunderna är väl framarbetade. 

Värdet av prognosen bör därför ställas mot den kostnad som krävs för att framställa 

prognosen (ibid.). Även tidshorisonten har betydelse; en prognos som sträcker sig över 

längre tid blir mer osäker än en mer närliggande prognos bland annat eftersom nivåer och 

trender gällande nyckeltal, resursförbrukning, kostnader i kronor fås, samt att risken från 

störningar i bokföringsdatan minskar (Lundström, 1996). 

 

 

3.4 PORTFÖLJANALYS FÖR FASTIGHETER 

 

Under 1950-talet påbörjades en ekonomisk revolution som omfattade teoriutvecklingen och 

resulterade i bland annat portföljteorin, vilken idag används inom fastighetsvärderande och 

analyserande verksamhet. En vanlig uppfattning är att modern portföljteori är något annat än 

fastighetsvärdering där fastigheter värderas en och en, och att portföljteori är samma sak 

som att sätta ihop sitt fastighetsbestånd på bästa sätt i en så kallad fastighetsportfölj 

(Lekander & Söderberg, 2008). Enligt Lekander och Söderberg (2008) finns det ingen tydlig 

gränsdragning mellan fastighetsvärderingsläran och portföljteoriläran. En fastighetsportfölj 

består av flera olika fastigheter och samma metoder som gäller i portföljteorin borde kunna 

användas vid värdering av dessa. Portföljteori beskrivs gärna med uttrycket ”placera äggen i 

olika korgar”, och hänvisar då till olika investeringar ger samma avkastning till en lägre risk 

då de ses i samma sammanhang, genom att mäta hur de olika tillgångarna rör sig i 

förhållande till varandra. Modern portföljteori, MPT, grundar sig på tre egenskaper som 

anses beskriva en fastighet; avkastning, risk och korrelation till andra tillgångar (Lekander & 

Söderberg, 2008).  
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3.4.1 AVKASTNING 

 

Totalavkastning utgörs av två komponenter; direktavkastning och värdeförändringen. 

Direktavkastningen utgör kvoten mellan driftnetto och fastighetens marknadsvärde eller pris 

(Persson, 2008). Direktavkastningen bygger på erfarenhet och är relativt varaktig över tiden 

med små förändringar. Värdeförändringen skiljer sig i detta avseende genom att värderingen 

av en fastighet förändras då förväntningarna om framtiden förändras. Främst gäller det 

förändringar i hyresnivån, förändrade förvaltningskostnader eller att avkastningskravet 

ändras. En fastighets läge är varaktigt men förändringar i marknadsförutsättningar påverkar 

värdet och är skiftande över tid. Attraktiviteten av ett visst läge i ett område kan förändras 

och därmed påverkas fastighetens värde (Lekander & Söderberg, 2008). 

 

3.4.2 RISK 

 

I modern portföljteori benämns risk som en osäkerhet i fastighetens förväntade 

förmögenhetsvärde, det vill säga nuvärdet av det framtida driftnettot. Osäkerheten gäller alla 

aspekter och är kopplad till den information som fastighetsmarknaden och fastighetsägaren 

har idag. Risken mäts i enheterna standardavvikelse eller varians; de båda enheterna visar 

samma sak då standardavvikelsen är roten ur variansen. Risken som förmögenhetsvärdet 

utsätts för är den risk som är intressant för en investerare eller fastighetsägare. Med 

anledning av detta mäts risken på totalavkastningen för fastigheten. Vanligtvis använder 

företag historisk data för att bedöma risken hos en tillgång eftersom osäkerheten i det 

framtida förmögenhetsvärdet anses vara stabil över tiden (Lekander & Söderberg, 2008). 

 

3.4.3 KORRELATION 

 

Det är inte bara de ingående kapitalviktade tillgångarnas osäkerhet som är en avgörande 

faktor för risken i en portfölj, korrelationen mellan de olika tillgångarna har också en 

betydande roll. Korrelationen mäter hur olika fastigheter förhåller sig till varandra och visar 

ett värde mellan - 1 och 1 beroende av fastigheternas avkastning och risk. Visar 

korrelationen ett värde nära 1 följer de båda fastigheterna varandra i en avkastningskurva. Ju 

närmare - 1 korrelationsvärdet för de båda fastigheterna visar i avkastning, desto mer skiljer 

sig fastigheternas cykliska avkastning åt och därför kompletterar de varandra. Även den 

sammanlagda avkastningen på portföljen blir det gemensamma viktade medelvärdet av de 

fastigheter som placerats. Risken blir olika beroende på hur avkastningen av de olika 

tillgångarna förhåller sig gentemot varandra och hur tillgångarna är viktade. Fastighetsbolag 

söker den optimala portföljen genom att finna de mest effektiva sammansättningarna på 

varje risknivå; det vill säga hitta de portföljer som maximerar avkastningen alternativt 

minimerar risken för varje risknivå. Denna samling portföljer utgör tillsammans en så kallad 

effektiv front. Även aktier och obligationer kan räknas in (Lekander & Söderberg, 2008). 
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3.4.4 STRATEGIER 

 

Det finns tre generella strategier för företag att planera sitt fastighetsbestånd då de strävar 

efter att optimera sin vinst i verksamheten. De tre strategierna benämns incremental strategy, 

value-based strategy eller standardisation strategy och förklaras nedan (Singer, Bossink & 

Vande Putte, 2007). 

 

 Incremental strategy kan förklaras som en stegvis växande strategi, och styrande i 

företaget fattar beslut om nya investeringar i förhållande till den kunskap de har om 

framtiden. Finns endast knapphändig information senarelägger de större åtaganden 

tills dess att nödvändig information finns att tillgå. Under dessa förhållanden 

försöker bolaget endast svara till de behov som finns för bolagets funktionalitet för 

stunden och förhållningssättet resulterar ofta ett slumpartat bestånd av fastigheter. 

Författaren av artikeln nämner tre fördelar med detta förfarande; strategin kan bidra 

till ny utveckling av portföljen, strategin använder prognoser som ligger nära i tiden 

och den visar på en flexibel attityd. Dock finns det nackdelar med detta förfarande; 

fastigheternas position är långsiktigt stabil vilket bolaget inte kan påverka, strategin 

tillåter finansiella investeringar som inte är optimala för verksamheten och kan leda 

till en mindre strukturerad sammansättning av fastigheter (Singer et al., 2007). 

 

 Valu-based strategy innebär att företaget strävar efter att förmedla organisationens 

värden och strategiska riktning med sina fastigheter och lyfter fram varje fastighets 

funktion och betydelse för organisationen. Placeringen av fastigheten används för att 

symbolisera bolagets värde och påverka anställdas och kunders beteende genom att 

använda fastighetens kommunikativa möjlighet. Strategin tar hänsyn till bolagets 

relation till sina anställda, kunder och samhället. Fördelarna med strategin beskriver 

författarna som att strategin kan ge bolaget möjligheter att kommunicera med en viss 

kultur eller image, att fastighetens design kan påverka och skapa beteende hos 

personer och strategin uppmuntrar till dialog om framtiden för bolaget. Även här ser 

författarna nackdelar med strategin. De menar att strategin kan vara kostsam när det 

gäller både tid och resurser, samt att avvägningar troligen måste göras mellan 

fastigheternas funktionalitet och design (ibid.). 

 

 Standardisation strategy, den standardiserade strategin arbetar fram en standard 

gällande de fastigheter som finns i beståndet. Den standard som bolaget tagit fram 

följs av hela organisationen. Besluten fattas till största del utifrån information om 

bolagets framtida behov. Den standardiserade strategin används av bolag med stort 

fastighetsbestånd och fokuserar kring områden som effektivt företagande, kostnader 

och anställdas handlingssätt. De har en rationell och förnuftig inställning till sina 

fastigheter. Möjliga fördelar med denna strategi är att bolaget har kontroll över hur 

resurser fördelas mellan fastigheterna, den ekonomiska graderingen av fastigheterna 

portföljen är tydlig och att standardiserade fastigheter kan styrka en dominant kultur i 

samhället. Nackdelar som författarna beskriver är att standardiseringen försvårar 

anpassningen till ny och annan efterfrågan hos ledning och kunder, upprepningar kan 
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inte alltid förknippas med hög kvalitet och standarder kan förknippas med stelhet och 

svag flexibilitet (ibid.). 

 

3.4.5 RÄNTA 

 

Ränteswapar kan användas för att förändra räntebindningstider, ändra räntestrukturen i 

balansräkningen eller för att ändra från fast till rörlig ränta och tvärtom. För att skydda sig 

mot kraftigt ökande marknadsräntor kan företag skaffa sig en ränteförsäkring en så kallad 

räntecap, ett avtal om räntetak. Räntefloor är motsvarande försäkring för att skydda vid 

sjunkande räntor, det vill säga ett avtal om räntegolv, för att säkerställa en minimiavkastning 

(Wramsby & Österlund, 2005). 

 

3.4.6 HÄVSTÅNGSFORMELN 

 

Ett företags förmåga att överleva på kort sikt beror på företagets likviditet, på lång sikt är det 

soliditeten, det vill säga företagets andel av eget kapital som avgör (Hallgren, 2002). Från 

hävstångsformeln nedan följer att avkastningen på eget kapital kan beräknas från 

avkastningen på totalt kapital, ränta till långivare och skuldsättningsgrad. Behållningen ökar 

på eget kapital om avkastningen på totalt kapital överstiger räntan till långivare och 

skuldsättningsgraden ökar enligt hävstångsformeln. Det innebär dock en högre risk när 

skuldsättningsgraden ökar och avkastningen på eget kapital blir högre, då lånekostnaderna 

samtidigt blir större. Det finns ett samband mellan avkastning och risk vid användning av 

hävstångsformeln. Hävstångsformeln visar även på att genom ha hög soliditet ger det låg 

vinst på eget kapital. Hög belåning ger mindre del eget kapital i företaget vilket ger en lägre 

soliditet, den procentuella avkastningen på eget kapital blir då högre än vid god soliditet. 

Vid tillämpning av hävstångsformeln är det bokförda värdet som används. Ofta är 

marknadsvärdet på fastigheter högre än det bokförda värdet vilket leder till att det finns ett 

dolt övervärde i det egna kapitalet (Wramsby & Österlund, 2005). 

 

 

Hävstångsformeln (Wramsby & Österlund, 2005): 

 

𝑅𝐸 =  𝑅𝑇 +   𝑅𝑇 −  𝑅𝑆 ∗ 𝑆/𝐸 
 

𝑅𝐸    Avkastning på eget kapital 

𝑅𝑇     Avkastning på totalt kapital 

𝑅𝑆    Genomsnittlig räntekostnad (räntekostnad/lånat kapital) 
𝑆

𝐸    Skuldsättningsgrad 
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3.5 FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN 

 

Processen vid försäljning av fastigheter kan se olika ut beroende på vilka olika aktörer som 

är inblandade. Nedan presenteras några exempel: 

 

3.5.1 FÖRSÄLJNING TILL FASTIGHETSBOLAG 

 

Överlåtelser av fastigheter regleras i 4 kapitlet Jordabalken (Gregow, 2010). Enligt Boverket 

(2009) säljer allmännyttan framför allt till privata hyresvärdar och bostadsrättsföreningar. 

Mer än hälften av de sålda lägenheterna år 2008 såldes till privata fastighetsägare (Boverket, 

2009). Vilket belyses i diagram 1 nedan, där antalet privatägda hyreslägenheter har ökat 

medan de allmännyttiga hyreslägenheterna har minskat (SCB, 2010). 

 

 
Diagram 1. Antal allmännyttiga hyreslägenheter och antal hyreslägenheter i privata bostadsföretag 

i Sverige mellan år 2006-2009 (SCB, 2010) 

 

Det har under senare år blivit allt vanligare att överlåta inkomstbringande fastigheter genom 

att företaget använder sig av så kallad indirekt fastighetstransaktion. Indirekt 

fastighetstransaktion innebär att onoterade aktier i ett fastighetsägande aktiebolag säljs till 

ett annat bolag istället för en traditionell försäljning där fastigheten försäljs som fast 

egendom. Anledningen till förfarandet är den fördelaktiga skattesituation som uppstår för det 

avyttrande bolaget. Transaktionen klassas enligt kapitlet 25a i inkomstskattelagen 

1999:1229 (Gregow, 2010) som erhållen kapitalvinst från en avyttring av näringsbetingade 

fastigheter, och för aktiebolag och vissa andra juridiska personer är denna inkomst 

skattebefriad. Det är en fördelaktig situation för säljaren; köparen däremot får anses 

betalningsskyldig av skatten, men först längre fram i tiden. De skattemässiga fördelarna för 

säljaren överväger därför nackdelarna som uppstår för köparen. Vid en traditionell 

försäljning av en fastighet som fast egendom där köpare eller säljare står utanför 

skattebefrielsen, skall säljare beskatta 28 % av erhållen kapitalvinst (Kågerman, 2008). 

 

Att sälja en fastighet till underpris, det vill säga under marknadsmässigt värde, påverkar inte 

den skattemässigt fördelaktiga situation som uppstår vid överlåtelser bolag emellan. Det är 

därför möjligt att överlåta ett fastighetsbestånd inom en koncern, exempelvis till ett helägt 
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dotterbolag för ett lägre kapital och sedan sälja dotterbolaget till annan aktör för en större 

summa. Att paketera en fastighet som beskrivet ovan innan försäljning är möjligt tackvare 

underprisreglerna. Det är varken olagligt eller skumt att förvandla skattepliktigt kapital till 

skattebefriat kapital genom paketering av fastigheter, utan accepteras av lagstiftaren i och 

med att skatteskyldigheten inte försvinner eftersom skatten ligger latent och betalas längre 

fram i tiden (ibid.).  

 

Vid försäljning av fastigheter som aktier i ett bolag finns två sätt för parterna att bestämma 

köpeskillingen. Försäljningspriset kan dels bestämmas till det fastighetsvärde som 

överenskommits, med tillägg för övriga tillgångar och sedan minska beloppet med skulder 

och andra belastningar i fastigheten, exempelvis den latenta skatteskuld som blir liggande i 

fastigheten. Köpeskillingen för aktierna kan också bestämmas genom att summan motsvarar 

bolagets egna kapital, med justeringar för skillnader mellan det fastighetsvärde som parterna 

kommit överens om och fastighetens värde i bolagets balansräkning, samt ett avdrag för den 

latenta skatteskuld som åläggs köparen (Kågerman, 2008). 

 

3.5.2 OMBILDA TILL BOSTADSRÄTT 

 

Ombildning av hyresfastighet till bostadsrätt regleras i lagen, närmare bestämt i 

bostadsrättslagen och Lag (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till 

bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt, även kallad ombildningslagen (Gregow, 2010).  

 

Enligt SABO (2007) kan initiativet till ombildning inom allmännyttan komma från två håll:  

 Politiskt initiativ, en majoritet av kommunfullmäktige vill ombilda 

 Det allmännyttiga bostadsföretaget tar initiativ 

 

Processerna ser likvärdiga ut, olikheterna finns i början beroende på vem som är 

initiativtagare. Det är mycket ovanligt att det är hyresgästerna i ett kommunalt 

bostadsföretag som tar de första stegen inför en ombildning (ibid.).  

 

3.5.3 SÄLJA SOM EGNAHEM 

 

Ett tredje alternativ för bostadsföretaget är att genomföra en fastighetsreglering, det vill säga 

ändra en redan existerande fastighet, för att sedan sälja av denna som egna hem. Detta är 

möjligt om fastigheten är taxerad som småhus, till exempel en del av en radhuslänga. Enligt 

Olle Östlund (personlig kommunikation, 9 mars, 2010) på Lantmäteriet är det en 

avstyckningsprocess som ska genomföras när en del av en fastighet avskiljs från den 

befintliga fastigheten och bildar en ny fastighet . Säljaren får vända sig till Lantmäteriet som 

genomför en lantmäteriförrättning. Samtidigt som avstyckningen görs brukar 

gemensamhetsanläggningar inrättas för skötsel av gemensamma funktioner som till exempel 

vägar, ledningar och grönytor. För att förvalta gemensamhetsanläggningarna inrättar 

lantmäteriet samtidigt en samfällighetsförening med styrelse och stadgar så att alla viktiga 

förvaltningsfrågor kan avgöras genom majoritetsbeslut på årsmöte (Lantmäteriet, 2010).  
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3.5.4 MOTIV TILL ATT SÄLJA 

 

Om betalningsviljan är stor för en planerad bostadsrätt i en fastighet leder det till att värdet 

på fastigheten blir högre än om den förblir en hyresfastighet. Detta i sin tur leder till att det 

kan vara fördelaktigt för bostadsföretaget att sälja eftersom de kan göra en stor vinst. Andra 

motiv för bostadsföretaget att sälja är att det föreligger stora underhållsbehov för fastigheten 

i framtiden. Även risk för stora vakanser kan vara ett motiv, likaså om bostadsföretagets 

fastighetsbestånd är utspritt på ett stort geografiskt område kan en försäljning av vissa delar 

vara aktuell för att få en annan struktur inom organisationen. Ytterligare ett motiv kan vara 

att stimulera en kommuns utveckling (SABO, 2007). Ett bostadsbolag kan även sälja för att 

kunna finansiera renovering av sitt övriga fastighetsbestånd, eller för att bygga nytt (Adlers, 

2008). 

 

 

3.6 TILLSTÅNDSPLIKTEN 

 

Tillståndsplikten var den del av allbolagen som innebar att kommunala bostadsföretag var 

tvungna att ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen vid önskan om att sälja delar av sitt 

bestånd. Den 1 juli 2007 försvann den här tillståndsplikten, som hade införts den 1 april 

2002 (SFS 2007:480). Anledningen till att tillståndsplikten infördes var för att kunna styra 

kommunerna så de inte sålde ut sina fastigheter i så stor omfattning att det skulle bli svårt att 

hitta jämförbara objekt på orten vid en bruksvärdesprövning vid hyressättning (Boverket, 

2009). Det anses att de kommunala bostadsföretagen är viktiga instrument vid hyressättning 

(Boverket, 2008). 

 

Sedan 2001 har allmännyttans fastighetsbestånd stadigt minskat, se diagram 2 nedan. Mellan 

2002 till 2007 var det ingen stor minskning, medan det har minskat i något snabbare takt 

sedan 2007. I medelstora kommuner med invånarantal högre än 75 000, har allmännyttan 

ökat sedan 2007, se diagram 3 nedan. Stor-Stockholm står för det största antalet 

utförsäljningar, diagram 4 (bilaga 1). I Stor-Göteborg har antalet lägenheter hos 

allmännyttan vissa år ökat, för att andra år minska. Dras ett genomsnitt så är deras 

fastighetsbestånd relativt konstant, diagram 5 (bilaga 1). Allmännyttan i mindre städer där 

invånarantal är lägre än 75 000 har minskat, diagram 6 (bilaga 2) Totalt sett har antalet 

hyreslägenheter i allmännyttans fastighetsbestånd minskat sedan 2007. Under samma period 

har antalet lägenheter ökat hos de privata bostadsföretagen, se diagram 1 s.16. På det hela 

taget har antalet lägenheter i flerbostadshus ökat i Sverige, det vill säga fler nybyggnationer 

än rivningar har skett, diagram 7 (bilaga 2) (SCB, 2010).  
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Diagram 2. Antal allmännyttiga bostäder i Sverige mellan år 2001-2009 (SCB, 2010) 

 

 
Diagram 3. Antal allmännyttiga bostäder i kommuner med > 75000 invånare 

mellan år 2005-2009 (SCB, 2010) 

 

 

3.7 FÖRSLAG TILL NY LAGSTIFTNING 

 

Den ligger som förslag på att en ny lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag ska 

träda i kraft den 1 januari 2011, och att lagen (2002:102) om allmännyttiga bostadsföretag, 

allbolagen, ska upphöra. Idag finns nästan hälften av alla hyreslägenheter inom 

allmännyttan, därför får villkoren för allmännyttan stor betydelse för hela marknaden. 

Allmännyttans förutsättningar har ändrats genom åren, tidigare hade de förmånliga 

skatteregler och fördelaktiga villkor gällande finansieringen som nu är borta. Det som idag 

finns kvar är de särskilda reglerna mot att driva de allmännyttiga företagen i vinstsyfte, 

utdelningsbegränsningar till ägarna och rollen som hyresnormerande. Kritik mot dessa 

restriktioner kommer nu från olika håll, men regeringen anser att det finns ett fortsatt behov 

av reglering av allmännyttan även om lagarna behövs ses över. Reglering av allmännyttan 
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behövs för att skydd hyresgästen och kommunens intresse av att fortsättningsvis fullgöra det 

kommunala bostadsförsörjningsansvaret (Prop. 2009/10:185).  

 

Som reglerna ser ut idag kan ett lägre avkastningskrav ställas på de allmännyttiga 

bostadsföretagen än de bostadsföretag som inte är allmännyttiga, vilket kan ge allmännyttan 

ekonomiska fördelar. Med den nya föreslagna lagen vill regeringen förtydliga definitionen 

av bolagen och ställa nya krav på hur verksamheten ska bedrivas. Detta kommer innebära att 

främsta uppgifterna för kommunala bostadsaktiebolags blir att i allmännyttigt syfte förvalta 

fastigheter med hyresrätter, främja bostadsförsörjningen och erbjuda hyresgästsinflytande. 

Den nya lagen kommer dessutom innebära att allmännyttiga bostadsbolag ska bedriva sin 

verksamhet enligt affärsmässiga principer, ha normala avkastningskrav och begränsa 

värdeöverföringar till kommunen från bostadsföretaget. Syftet med den föreslagna 

lagförändringen är att få en bättre fungerande bostadsmarknad där kommunala och privata 

hyresvärdar konkurrerar på samma villkor. Förändringarna i hyreslagstiftningen kommer 

innebära att allmännyttans hyresnormerande roll försvinner, och kollektivt förhandlade hyror 

ska istället vara normerande oavsett avtalspartner. En regel för att förhindra kraftigt höjda 

hyror föreslås för att förhindra chockhöjningar av hyror där hyran är lägre än bruksvärdet 

(Regeringen, 2010). 

 

 

3.8 SAMMANFATTNING 

 

Under 1990-talet myntades termen ”affärsmässig allmännytta” och nyckelord som soliditet, 

vinst, avkastning och utdelning lyftes fram i verksamheten (Boverket 2008). Alla företag 

planerar sin verksamhet, likaså de allmännyttiga bostadsföretagen. Planeringsarbetena 

innebär bland annat värdering av fastigheterna, utföra prognoser och ta fram 

förvaltningsplaner (SABO, 2007; Edlund et al., 1999; Lundström, 1996). 

 

Vid en värdering av en fastighet söker värderaren marknadsvärdet för fastigheten, alltså det 

pris som fastigheten säljs för på en öppen marknad. Enligt SABO (2007) värderas en 

hyresfastighet utifrån ett förväntat kassaflöde, det vill säga hyreshusets driftnetto. 

Investeringar i fastigheter bör, enligt Oresten (1997), bedömas separat och sträcka sig över 

en längre tid. Beslutsfattandet underlättas av prognoser (Edlund et al., 1999). 

Fastighetsföretag har i regel författat förvaltningsplaner innehållande information om 

verksamhetens nytta av fastigheterna de äger och hur alternativa värden kan skapas. 

Planerna används för den strategiska, taktiska och operationella styrningen inom företaget 

(Lundström, 1996). 

 

Vid fastighetsvärderande och analyserande verksamhet använder företag idag modern 

portföljteori, MPT. Teorin beskriver en fastighet utifrån tre olika attribut: avkastning, risk 

och korrelation till andra tillgångar. Den portfölj som har tillgångar med olika 

avkastningskurvor kompletterar varandra och minskar portföljens risk. Företag försöker 

finna den optimala portföljen genom att söka de mest effektiva portföljerna på varje risknivå 

som antingen maximerar avkastningen alternativt miniminerar risken för varje risknivå 
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(Lekander & Söderberg, 2008). I ett företags planering av sitt fastighetsbestånd finns det tre 

generella strategier som företaget kan använda för att optimera vinsten i företaget (Singer et 

al., 2007).  

 

Vid försäljning av hyresfastigheter kan företag välja mellan olika kategorier av köpare; 

fastighetsbolag, bostadsrättsförening eller egna hem (Kågerman, 2007; SABO, 2007 & Olle 

Östlund Lantmäteriet, personlig kommunikation, 9 mars 2010). Anledningar till att ett 

bostadsföretag väljer att sälja av hela eller delar av sitt fastighetsbestånd kan vara 

kommande underhållsbehov, risk för vakanser, förtätning av företagets fastighetsbestånd, 

stimulera kommunens utveckling samt att värdet höjts och priset därför genererar en stor 

vinst (SABO, 2007). Ytterligare en anledning kan vara att frigöra kapital för finansiering av 

beståndet, eller för att finansiera nybyggnationer (Adlers, 2008).  

 

Allmännyttan regleras av lagen (2002:102) som även kallas allbolagen. Den del av lagen 

som tidigare tvingade kommunala bostadsföretag att ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen, 

så kallad tillståndsplikt, togs bort den 1a juli 2007 (SFS 2007:480). Denna lag kan ha 

försvårat för de allmännyttiga bostadsföretagen att planera sina fastighetsbestånd. Totalt sett 

har antalet lägenheter i allmännyttans bostadsbestånd minskat sedan 2007. Under samma 

period har antalet lägenheter hos de privata bostadsbolagen ökat (SCB, 2010). Idag regleras 

allmännyttan av särskilda regler som regeringen ämnar se över efter kritik från olika håll. 

Reglerna som ska ses över är bland annat att allmännyttan inte får drivas med vinstsyfte, 

utdelningsbegränsningar och rollen som hyresnormerande (Prop. 2009/10:185). En ny lag 

finns som förslag som innebär att allmännyttiga bostadsföretag ska bedriva sin verksamhet 

utifrån affärsmässiga principer, ha normala avkastningskrav och begränsa värdeöverföringar 

från bostadsföretaget till kommunen. Syftet med lagen är att uppnå en bättre fungerande 

bostadsmarknad där privata och allmännyttiga bostadsföretag konkurrerar på likvärdiga 

villkor (Regeringen, 2010). 
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4 EMPIRI 

Här i empirin presenteras intervjuerna med de tio allmännyttiga bostadsbolagen. Först i 

varje delavsnitt kommer en kort presentation av bostadsföretaget följt av en 

sammanställning av intervjun. 

 

 

4.1 AB BOSTADEN I UMEÅ 

 

Län: Västerbottens län 

Kommun: Umeå 

Namn: Carin Andersson 

Befattning: Ekonomichef 

 

VERKSAMHETEN 

Bostaden är en koncern med fyra dotterbolag, och ingår även som ett helägt dotterbolag till 

Umeå Kommunföretag AB. Bostaden äger och förvaltar nära hälften av kommunens alla 

lägenheter och antalet lägenheter inom företaget uppgår till 15 152 stycken (Bostaden, 

2010). Carin Andersson (personlig kommunikation, 23 april, 2010) är ekonomichef och 

arbetar med bland annat redovisning och uppföljning av prognoser. Andersson sitter även 

med i företagets ledningsgrupp. 

 

PLANERING AV FASTIGEHTSBESTÅNDET 

Bostaden har delat upp sitt bestånd av fastigheter i olika grupper, och fastigheternas 

avkastningskrav skiljer sig något åt mellan dessa. Intervallen är 5,5 – 7,5 % beroende på 

läge, lägst är kravet i centrum eftersom det är ett mindre risktagande för företaget medan 

områdena i de yttre stadsdelarna i regel har högre avkastningskrav då de innebär en högre 

risk gällande bland annat vakanser berättar Andersson. Företagets soliditet uppgick 2009 till 

20 % och direktavkastningen till 9,3 % (Bostaden, 2009). 

 

Enligt Andersson värderar de fastigheter inför köp och försäljning. Bostaden har inget krav 

på att redovisa marknadsvärdet i årsredovisningen, och genomför därför inga årliga 

värderingar utan gör det med längre intervaller. Företaget positionerar sig inte genom att 

köpa och sälja, utan har som strategi att förtäta sig utifrån nyttan. Företaget arbetar ständigt 

med nyproduktioner och årligen producerar de 200-250 lägenheter. Dock fokuserar de 

byggnationerna till centrala delar av staden, och undviker ytterområdena då de innebär en 

större risk. Umeå är en tillväxtstad och kommunens vision är att invånarantalet ska vara 

200 000 personer år 2050. Visionen innebär att det bör byggas totalt 800 lägenheter per år i 

Umeå i form av bostadsrätter, hyreshus och småhus. Detta innebär att Bostaden bör bygga 

cirka 250 lägenheter per år. Företaget har få vakanser i dagsläget. 

 

Bostaden arbetar med prognoser som justeras två gånger under året och där fokus ligger på 

driftnettot. Enligt Andersson arbetar företaget med underhållsplaner för fastigheterna, och de 

sträcker sig fem år framåt i tiden. De är flexibla eftersom det alltid kan dyka upp saker som 
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behöver prioriteras. Underhållsplanerna skiljer sig åt mellan olika områden, och de utför 

okulära besiktningar för varje enskild fastighet. När det gäller lån finns det en finansiell 

policy som hela kommunen ska följa och en intern bank sköter hela upplåningen. 

Belåningstiden ligger i genomsnitt på 2,5 år för Bostaden då det, för att sprida riskerna, inte 

är tillåtet att endast låna upp kapital med rörlig ränta. En anledning till att 

räntebindningstiden ligger på cirka två år är för att kunna matcha intäktssidan, där 

förhandlingar krävs för en höjning av hyran. 

 

Sedan 2002 fram till 2009 har Bostaden endast sålt småhus i ytterområdena, en kyrka samt 

häktet. Småhusen såldes med hjälp av mäklare. Häktet låg i ett eget bolag och aktierna i 

bolaget såldes sedan vidare till ett privatägt bolag. Bolaget värderar med 

kassaflödesmetoden. Vid försäljningar som omfattar mindre ekonomiska belopp kan 

Bostadens ledning och styrelse fatta beslut angående försäljningen. Är det istället större 

belopp inblandat ska kommunstyrelsen fatta beslutet.  

 

Andersson upplever ingen förändring i företagets agerande i sin planering av 

fastighetsbeståndet sedan tillståndsplikten upphävdes 1 juli 2007. Företaget jobbar på 

affärsmässiga grunder efter aktiebolaget, men har dessutom ett samhällsnyttigt ansvar är 

kommunens organ för bostadsförsörjning. Bostadens arbetar för en stabil ekonomisk 

utveckling genom professionella och smarta lösningar, planeringen beskrivs som företagets 

strävan mot affärsmässighet (Bostaden, 2009).  

 

Den nya lagstiftningen kommer inte att påverka just Bostaden så mycket eftersom de redan 

jobbar efter affärsmässiga principer och med avkastningskrav.  När den hyresnormerande 

rollen försvinner innebär det att fastighetsägarna själva skall förhandla om sin hyra och det 

kommer inte direkt att påverka Bostaden. Det finns dock allmännyttiga bolag som kommer 

att påverkas av de nya lagen, bland annat de som inte har några avkastningskrav idag 

avslutar Andersson. 

 

 

4.2 AB STÅNGÅSTADEN 

 

Län: Östergötlands län 

Kommun: Linköping 

Namn: Anders Stjärnberg 

Befattning: Fastighetschef 

 

VERKSAMHETEN 

AB Stångåstaden ägs av Linköpings kommun och har cirka 18 500 lägenheter som de äger 

och förvaltar i egen regi. Av Linköpings totala marknad för bostäder innehar AB 

Stångåstaden 26 % (Stångåstaden, 2010). Anders Stjärnberg (personlig kommunikation, 23 

april, 2010) arbetar som fastighetschef inom Stångåstaden och har det övergripande ansvaret 

för fastigheterna gällande nyproduktion och underhållsplaner. 
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PLANERING AV FASTIGHETSBESTÅNDET 

Avkastningskravet ligger mellan 4,75 – 6,5 % på hyresfastigheterna och något högre för 

lokalerna. Variationen på avkastningskraven beror på fastighetens läge. Stångåstaden har 

delat upp sina hyresfastigheter i olika lägeskategorier, A-B-C-D-lägen där varje kategori har 

sitt egna avkastningskrav. Kommunfullmäktige har fastställt långsiktiga avkastnings- och 

soliditetsmål för bolaget. Det innebär att bolaget skall uppnå en långsiktig avkastning på 4–8 

procent på justerat eget kapital, dels en långsiktig synlig soliditet på 20–25 procent på 

justerat eget kapital. År 2009 uppgick totalavkastningen till 8,4 % fördelat på 3,7 % i 

genomsnittlig direktavkastning och 4,7 % i genomsnittlig värdeförändring av fastigheterna 

och soliditeten uppgick till 39,1 % (Stångåstaden, 2009).  

 

Stångåstaden värderar sina fastigheter en gång per år i samband med bokslut. De tar då in 

värderingshjälp som gör en kassaflödesanalys med schablonkostnader för driften och 

verkliga siffror för intäkterna på varje fastighet. Förövrigt genomförs kvartalsavstämningar. 

Enligt Stjärnberg är de dåliga på att göra prognoser. De har strikta ägardirektiv som säger att 

de ska minska sitt fastighetsbestånd i områden där de är dominerande och stärka sin ställning 

i områden där företagets andel är mindre. Ett mål är att Stångåstaden ska öka i de centrala 

delarna av Linköping, vilket innebär att de planerar att både köpa och bygga nytt. Stjärnberg 

berättar vidare att de vill blanda olika upplåtelseformer inom ett och samma område för att 

få in andra aktörer och på så sätt fördela riskerna. En förhoppning företaget har är att nya 

aktörer på marknaderna även ska locka andra kategorier av hyresgäster. Stjärnbergs 

erfarenhet är att det bästa sättet att minimera riskerna är att ha lika delar lokaler och 

bostäder, men ägardirektivet säger att de ska inrikta sig på bostäder och sälja av lokaler. 

Stångåstaden har en stabil ekonomi och lånar lite och ska driva företaget på ett konkurrens 

och affärsmässigt sätt utan att få ägartillskott (Stångåstaden, 2009). Stjärnberg berättar 

vidare att de har låneförfallen på olika år, har avtal med kreditfaciliteter vilket garanterar 

snabb belåning utan särskilda villkor, samt lånar av olika kreditgivare för att sprida de 

ekonomiska riskerna. De har en genomsnittlig räntebindningstid på 2,5 år. 

 

Stångåstaden verkar på en fullt konkurrensutsatt bostads- och fastighetsmarknad. Företaget 

strävar efter att vara ett gott finansiellt föredöme och bedriva kostnadseffektiv verksamhet 

med hög avkastning på eget kapital och verka för en stabil ekonomisk utveckling 

(Stångåstaden, 2009). Enligt Stjärnberg nyinvesterade Stångåstaden med 100 miljoner i nya 

fastigheter år 2009. De senaste åren har de byggt cirka 60 lägenheter per år. Försäljningar 

som de har genomfört mellan åren 2004-2007 har främst skett 2005 då de sålde 1 426 

lägenheter och 2006 med 257 lägenheter. I år, 2010, planeras försäljningar av ca 250 

lägenheter. Enligt Stjärnberg säljer de inte alls av ekonomiska skäl, utan hänvisar till ovan 

nämnda direktiv. När de sålde en lokal till Kungsleden sålde de den fastigheten i 

bolagsform. 

 

Besluten om försäljning tas hos styrelsen, men förslag om försäljningar kommer från 

företaget. Stjärnberg menar att de får göra mycket utan att fråga ägarna. Vid försäljningar tar 

de hänsyn till köparna utifrån hyresgästernas synvinkel. Tidigare har de sålt ett 

fastighetspaket till ett företag som inte levt upp till hyresgästernas förväntningar vilket 
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Stångåstaden upplever har gett dem dåligt rykte. Idag hade de inte gjort om samma affär, 

utan valt en trygg och stabil köpare med förvaltning av fastigheterna i fokus. Företaget 

genomför fortlöpande omstruktureringar av sin fastighetsportfölj genom både förvärv som 

försäljningar då de eftersträvar en minskad andel fastigheter i områden med 

fastighetsekonomisk risk. Om utvecklingen av fastighetsbeståndet blir positiv frigörs kapital 

vilket företaget ämnar använda till att öka investeringsvolymen med 330 mkr under perioden 

2010-2012 (Stångåstaden, 2009). 

 

Stjärnberg upplever ingen skillnad i planeringen av fastighetsbeståndet innan och efter 

tillståndsplikten upphävdes. Han anser att de lever på att ha ett bra bestånd, inte att sälja. 

Den kommande lagförändringen ser Stjärnberg som positiv och tror att den kommer påverka 

Stångåstaden och allmännyttan i stort på ett bra sätt. 

 

 

4.3 BOSTADSBOLAGET  

 

Län: Västra Götalands län 

Kommun: Göteborg   

Namn: Leif Andersson 

Befattning: Chef fastighetsutveckling 

 

VERKSAMHETEN 

Bostadsbolaget är dotterbolag till Förvaltnings AB Framtiden som är helägt av Göteborgs 

stad, och har ca 22 600 lägenheter. De är Göteborgs äldsta allmännytta med lägenheter i hela 

Göteborg (Bostadsbolaget, 2010). Där arbetar Leif Andersson (personlig kommunikation, 22 

april, 2010) som chef inom fastighetsutveckling. 

 

PLANERING AV FASTIGHETSBESTÅND 

Bostadsbolaget har olika avkastningskrav på sina fastigheter beroende på deras läge i staden. 

Avkastningskraven är processade med hjälp av bland annat kreditinstitut och högskola för 

att spegla marknadsvillkoren. De värderar sina fastigheter varje år enligt den 

värderingsmodell som de har inom koncernen. Parametrarna testas årligen genom skarpa 

värderingar av värderingsföretag på marknaden för att jämföra delar av fastighetsbeståndet 

berättar Andersson. De gör en tioårig nuvärdesberäkning av driftsnettot och beräknar 

restvärdet efter tio år. Lånen Bostadsbolaget tar på fastigheterna baserar sig på säkerheten 

från en mängd olika fastigheter med olika åldrar i olika delar av staden. Koncernen tar upp 

stora lån som de olika företagen inom koncernen kan utnyttja med sina egna fastigheter som 

säkerhet. Bostadsbolagets finansiella policy är omfattande och reglerar såväl koncernens 

som de olika bolagens rutiner.  

 

De har satt upp fyra strategier som styr verksamheten; de ska utveckla fastighetsstrukturen, 

verksamhet och bostäder ska anpassas efter framtidens krav, de ska bli mer affärsmässiga 

och ska verka för en hållbar fastighetsförvaltning (Bostadsbolaget, 2009). Någon direkt 

förvaltningsplan har de inte enligt Andersson, utan de sätter upp mål på nybyggnation. 
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Eftersom de säljer så pass lite att det är försumbart finns det sällan med i beräkningarna, det 

kan dock förändras vid annan politisk majoritet. De använder sig inte av portföljteori utan 

tittar på varje fastighet. Däremot gör de riskanalyser där de bland annat tittar på hyres-, 

vakans-, ränte-, valuta- och refinansieringsrisk. Bostadsbolagets soliditet uppgår till 19,2%, 

avkastning på totalt kapital till 3,8% och avkastning på eget kapital 3,2% och 

direktavkastning 7% (Bostadsbolaget, 2009). 

 

Sedan 2002 har Bostadsbolaget nyinvesterat i lite drygt 800 lägenheter i fem olika områden. 

Dessutom bygger de varje år om ca 10-20 oanvändbara lokaler till bostäder. De har sålt ca 

350 lägenheter som har ombildats till bostadsrätter för att förstärka andelen bostadsrätter i 

området. Detta gjordes på Bostadsbolagets initiativ. Fastigheterna ligger i Tynnered och 

försäljningarna ägde upp 2006, 2007 och 2008. Säljbeslutet togs av styrelsen. De erbjöd 

hyresgästerna att få köpa sina lägenheter, de i sin tur anlitade ombildningsföretag som drev 

ombildningsprocessen och fungerade som ett stöd för föreningarna. Därefter genomfördes 

en traditionell fastighetsförsäljning. De säljer alltid till det som de uppfattar som högsta pris. 

 

Andersson anser inte att deras strategiska fastighetsplanering har förändrats sedan 

tillståndsplikten togs bort, och de säljer inte mer efter år 2007 än före. Dessutom tror han att 

den nya lagstiftningen som eventuellt träder i kraft vid årsskiftet kommer ha en obetydlig 

påverkan på allmännyttan. Bostadsbolagets verksamhet bedrivs redan affärsmässigt utifrån 

de principer som nämns i den nya hyreslagstiftningen. Hur allmännyttan kommer att 

påverkas av att kunna jämföra sina hyror mot de privatägda hyresrätters hyror får visa sig 

med tiden avslutar Andersson. 

 

 

4.4 BOTKYRKABYGGEN AB 

 

Län: Stockholms län 

Kommun: Botkyrka 

Namn: Karl-Erik Käck 

Befattning: Teknisk chef 

 

VERKSAMHETEN 

Botkyrkabyggen är det största bostadsbolaget i Botkyrka, och i dagsläget har de var tredje 

botkyrkabo som hyresgäst. Företaget ägs av Botkyrka kommun och har 11 700 lägenheter 

som de äger och förvaltar (Botkyrkabyggen, 2010). Karl-Erik Käck (personlig 

kommunikation, 22 april, 2010) arbetar i företaget som teknisk chef. 

 

PLANERING AV FASTIGHETSBESTÅND 

Hos Botkyrkabyggen sker värderingar av fastigheterna årligen i samband med bokslutet. 

Värderingen av fastigheterna utförs av extern värderingskonsult. Företaget en 

direktavkastning på 7,1 % av totalt kapital (Botkyrkabyggen, 2009). Enligt Käck att har de 

en förvaltningsplan för varje område i sitt fastighetsbestånd, och varje affärsområde drivs 

som ett eget bolag med en egen budget. 
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Käck berättar vidare att de köpt fastigheter under år 2005. Enligt tidigare ägardirektiv ska 

Botkyrkabyggen inte sälja några fastigheter för att kommunen vill behålla allmännyttan som 

en stor aktör. Botkyrkabyggen ser gärna att en förädling av fastighetsbeståndet skulle kunna 

ske, men ägardirektiven har hittills inte medgett detta. Botkyrkabyggen har färdigställt 50 

lägenheter under 2009. Ytterligare cirka 150 nyproducerade lägenheter planeras att stå 

färdiga för inflyttning under 2011. Botkyrkabyggen ska dessutom förvärva en fastighet 

innehållande 57 nyproducerade lägenheter (Botkyrkabyggen, 2009). 

 

Övrig planering av företagets ekonomi sker genom olika ränteavtal och belåningstider. I 

spåren av finanskrisen har fördelaktiga räntor erbjudits och företaget minskade under en tid 

sin räntebindning. Nu anser företaget att marknaden lutar mot en ränteuppgång vilket gör att 

de inom den närmaste tiden ämnar förlänga portföljens kapitalbindning. De har en portfölj 

med olika ränteförfall inom vissa förutbestämda tidsintervaller. Förändringar i 

räntebindningstiden hanterar företaget främst genom ränteswapar. För att säkerställa att inte 

för få låneinstitut anlitas kräver de att den maximala lånevolymen hos en enskild 

kreditgivare ska vara 35 % av företagets totala lånade kapital. Företagets soliditet är 22,7 % 

(Botkyrkabyggen, 2009). Att den Hyresnormerande rollen försvinner och att allmännyttan 

skall jobba utifrån affärsmässiga principer ser Botkyrkabyggen positivt på, deras roll blir 

tydligare. 

 

 

4.5 FALKENBERGS BOSTADS AB 

 

Län: Hallands län 

Kommun: Falkenberg    

Namn: Victoria Bengtsson 

Befattning: Fastighetsekonom 

 

VERKSAMHETEN 

Falkenbergs Bostad AB, även kallat FaBo, är ett allmännyttigt bostadsföretag och ägs av 

Falkenbergs kommun genom Falkenbergs Stadshus AB och äger totalt 2 353 lägenhet 

fördelade i Falkenberg centralort och 12 mindre orter i Falkenbergs kommun. Antal 

hyresrätter i kommunen uppgår till ca 4 500 lägenheter, där FaBo äger ca hälften av dem. 

Sedan 1993 sköter FaBo dessutom drift och skötsel av kommunens fastigheter (FaBo, 2010). 

Victoria Bengtsson (personlig kommunikation, 30 april, 2010) är fastighetsekonom och jobbar 

på tekniska avdelningen där hon arbetar med budget, bokslut, investeringar och 

underhållsplaneringar. 

 

PLANERING AV FASTIGHETSBESTÅND 

Värdering av sitt fastighetsbestånd gör FaBo själva inför delårs- och årsbokslut med hjälp av 

Datscha. För två år sedan genomfördes en extern värdering på hela beståndet. FaBo har ett 

direktavkastningskrav på 4,8 % enligt ägardirektiv. Avkastningskravet är inte specifikt per 

fastighet utan är för hela företaget. FaBo hade avkastning på eget kapital med 7,6 % och 

soliditeten i företaget uppgick till 14,4 % för 2009 (FaBo, 2009). De använder sig av 
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prognoser som upprättas utifrån budget. Prognos görs två gånger per år för att se hur mycket 

avvikelse från budget de ligger. Enligt Bengtsson har de ingen förvaltningsplan utan har 

affärs-, investerings-, underhålls- och verksamhetsplaner som revideras löpande. De planerar 

likvärdigt över hela fastighetsbeståndet och gör inga särskilda skillnader för olika områden. 

FaBo använder sig inte av portföljteori. De senaste tio åren har de inte haft några vakanser. 

 

Vid placering av likvida medel och överskottskapital skall målsättningen, enligt företagets 

finanspolicy, vara att med hög säkerhet erhålla en god avkastning, och den finansiella 

risknivån bör vara låg. Vidare uppger företaget att det endast är tillåtet att låna pengar av 

vissa kreditinstitut, däribland svenska staten, kommuninvest, svenska banker och SBAB. 

Minst tre långivare bör eftersträvas vid belåning. Ränteswapar inklusive forwardswapar, 

FRA, Caps samt Floors i kombination med Caps, så kallade Collar, använder företaget vid 

för att minska ränterisken (FaBo, 2009).  

 

Fabo har endast köpt mark sedan 2002 och har byggt i snitt 55 lägenheter per år sedan 2005. 

Dessutom har FaBo byggt en ishall och en evenemangshall. Vidare berättar Bengtsson att de 

inte har sålt något förutom en bit mark år 2007. Anledningen är att de inte har haft någon 

anledning att sälja. För två år sedan var det på gång att FaBo skulle köpa fastigheter av 

kommunen som de idag förvaltar. Då hade fastighetsbolaget behövt sälja för att kunna 

investera. De får ibland erbjudande från intressenter som vill köpa, men inget bud har varit 

tillräckligt bra för att de ska sälja. Eftersom de inte har sålt något upplever inte Bengtsson 

någon skillnad före och efter tillståndspliktens avskaffande. 

 

Den nya hyressättningslagen tror Bengtsson kommer påverka de privata ägarna mer än de 

kommunala bolagen. På FaBo uppfyller de redan alla bestämmelser angående affärsmässiga 

principer och därmed tror Bengtsson att deras underlag vid hyresförhandlingar kommer se ut 

som tidigare. Hyresgästföreningen kan komma att ställa högre krav på differentiering av 

hyrorna än tidigare spekulerar Bengtsson. 

 

 

4.6 KOPPARSTADEN AB 

 

Län: Dalarnas län 

Kommun: Falun 

Namn: Anders Nordlund 

Befattning: Fastighetschef 

 

VERKSAMHETEN 

KopparStaden har cirka 6 700 lägenhet och ägs av Falu kommun. Var femte invånare i Falu 

kommun är hyresgäster hos företaget (KopparStaden, 2010). Anders Nordlund (personlig 

kommunikation, 23 april, 2010) är Fastighetschef på KopparStaden med ansvar för underhåll, 

nybyggnation, det strategiska fastighetsbeståndet, drift och service, inköp, försäkringar och 

lokalutveckling. 
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PLANERING AV FASTIGHETSBESTÅNDET 

Nordlund berättar att KopparStaden inte arbetar mot något avkastningskrav. I dagsläget har 

de inget ägardirektiv på något avkastningskrav, men det kommer komma efter årsskiftet om 

den nya hyressättningslagen träder i kraft vid årsskiftet 2010-2011. 2009 uppgick soliditeten 

till 10,5 % och direktavkastningen till 4,0 % (KopparStaden, 2009). Nordlund anser att den 

nya lagen ger KopparStaden större möjligheter och de kommer även att kunna ställa högre 

krav på kommunen. I de fall kommunen föreslår projekt som KopparStaden ser som 

ekonomiska ohållbara kommer de kunna säga sin mening och påverka beslutet.  

 

Enligt Nordlund är just nu värdering av fastighetsbeståndet aktuellt. KopparStaden har 

nyligen genomfört en översiktlig värdering på fastighetsnivå då de vill kontrollera 

övervärden. De kommer även göra en grundligare värdering för alla enskilda hus som de 

äger och värderingarna ska ligga till grund för den strategiska planen. För alla hus kommer 

de kartlägga vakansgrader, underhålls- och åtgärdsplaner, samt se i detalj vilka hus som är 

ekonomiskt hållbara. Informationen ska även ligga till grund för den affärsplan som ska 

författas och handlingsplaner ska upprättas över vilka områden det ska satsas på. Enligt 

Nordlund arbetar de med prognoser i liten omfattning. Kommunen vill växa och statistiskt 

sett växer Falun när KopparStaden bygger. KopparStaden ligger i dag nära högsta 

belåningsgrad enligt ägardirektivet. Nybyggnationer måste därför självfinansieras till stor 

del, vilket kommer att ske genom försäljning eller ombildning av delar av beståndet. 

 

Vidare berättar Nordlund att de har tre-, fem- och tioårsplaner vad gäller underhållet. De 

lägger 65 miljoner per år på underhåll av sina fastigheter. Under åren 2002-2010 har 

KopparStaden endast sålt en affär. Det är kommunstyrelsen som fattar beslut om eventuella 

avyttringar eller nyinvesteringar. Den politiskt blå majoriteten ger utrymme för avyttringar. 

De har nu få lägenheter i centrala Falun, och för att uppnå målet planerar de att nyinvestera 

och bygga centralt i staden. Eftersom lånetaket nästintill är nått ska de avyttra eller ombilda 

fastigheter i områden där de, enligt den strategiska fastighetsplanen, är mindre ekonomiskt 

framgångsrika.  

 

KopparStaden är beredda för att anpassa sig till den nya lagen om den träder ikraft, och 

förbereder nu även en ny hyressättningsmodell. Dessutom arbetar de utifrån ett affärsmässigt 

beteende och vid belåning binder de räntor i olika löptidsintervaller. Även ränteswapar 

används i säkringssyfte (KopparStaden, 2008).  
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4.7 MITTHEM AB 

 

Län: Västernorrlands län 

Kommun: Sundsvall 

Namn: Malin Nordqvist 

Befattning: Ekonomichef 

 

 

VERKSAMHET 

Mitthem är ett helägt kommunalt bolag genom Stadsbacken AB. De är Sundsvalls största 

hyresvärd med 5 570 lägenheter, varav ca 900 är studentlägenheter (Mitthem, 2010). Malin 

Nordqvist (personlig kommunikation, 23 april, 2010) arbetar som ekonomichef inom 

företaget.  

 

PLANERING AV FASTIGHETSBESTÅNDET 

Vid tiden för årsbokslut 2009 hade företaget en soliditet på 25 %, en direktavkastning på 8,4 

% samt total avkastning på totalt kapital på 3,5 % (Mitthem, 2009). Företaget gör interna 

värderingar genom kassaflödesanalys där de beräknar driftnettot som sedan diskonteras. De 

anser att olika områden innebär olika grad av risk och har därför valt att ha högre 

avkastningskrav i ytterområdena. Detta på grund av det är större risk för flytt och vakanser i 

dessa områden och även underhållsbehovet ligger högre än i övriga fastighetsbeståndet. 

Nordqvist ser att de använder sig till viss del av portföljteori, dock inte direkt uttalat. Just nu 

har de få vakanser vilket sänker risken. Mitthem lyder under kommunens finanspolicy som 

är beslutad av kommunfullmäktig, och som gäller för hela kommunkoncernen. 

 

Ägardirektivet från kommunen säger att Mitthem ska finnas i Sundsvalls tätort. Därför sålde 

de av vissa områden på landsbygden och några kommersiella fastigheter för några år sedan 

för att renodla fastighetsbeståndet. De är idag nöjda med sitt innehav av fastigheter och dess 

strukturella uppbyggnad. De använder sig inte av prognoser eftersom de är nöjda. Däremot 

så tittar de givetvis på erbjudanden som de ibland kan få om köp av fastigheter. Är det en 

fastighet som passar med övriga beståndet och det till exempel inte kommer innebära dyrare 

personalkostnader kan de tänka sig att köpa även om det tidigare inte funnits någon plan i att 

investera. Mitthem tittar i större utsträckning på nybyggnation än på köp av befintliga 

fastigheter. Enligt årsredovisningen arbetar de på affärsmässiga grunder. I de fall belåning 

behövs inför investeringar eller andra externa affärer sker detta endast genom kommunens 

finansiering. Den genomsnittliga löptiden för lånebindningen var vid årsbokslutet ett år och 

fyra månader (Mitthem, 2009).  

 

De har ingen förvaltningsplan utan har en mål- och strategiplan enligt ägardirektiv. Den 

består av dokument och balanced score card. Kundundersökningarna som görs styr stora 

delar av deras planeringar. Underhållsplanerna tillhandahålls av förvaltningen. 

 

Utöver de kommersiella fastigheterna som de sålde för några år sedan har de sålt tre 

fastigheter mellan de egna ägda bolagen. Fastigheterna såldes från StuBo till Mitthem. I 
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höstas genomfördes en fusion och bolaget Studentbostäder upplöstes. Beslut angående 

försäljning görs av styrelsen men måste följa ägardirektiv. Mitthem har endast sålt till 

privata fastighetsägare via mäklare. 

 

När de sålde före 2007 var de tvungna att ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen, men hade 

inga problem med att få igenom sina önskemål. Nordqvist ser ingen skillnad i deras 

planering för fastighetsbeståndet före och efter tillståndspliktens upphävande, mycket på 

grund av att de faktiskt är nöjda med sitt innehav som det ser ut idag men även att de inte har 

haft några problem med att få igenom sina försäljningar.  

Den nya lagstiftningen som eventuellt är på gång vid årsskiftet i år kommer främst påverka 

bolag som idag inte arbetar på affärsmässiga grunder tror Nordqvist. Hennes spontana 

reflektion är att det kommer bli bra med en tydlighet på affärsmässighet vid investeringar. 

 

 

4.8 MKB FASTIGHETS AB 

 

Län: Skåne län 

Kommun: Malmö    

Namn: Haqvin Svensson 

Befattning: Vice VD 

 

VERKSAMHETEN 

MKB Fastighets AB är ett kommunägt aktiebolag som ägs av Malmö stad och grundades 

1946. MKB innehar 22 100 lägenheter och är Malmös största fastighetsbolag med en 

marknadsandel på 33 % av hyresrättsmarknaden (MKB, 2010). Haqvin Svensson (personlig 

kommunikation, 26 april, 2010) är vice VD på MKB Fastighets AB där finansiering och 

strategiska frågor är hans huvudansvarsområden. 

 

PLANERING AV FASTIGHETSBESTÅND 

Enligt Svensson har MKB har inga uttalade avkastningskrav. De strävar mot bolagets bästa 

och har en långsiktig strategi med att maximera totalavkastningen, det vill säga driftnetto 

och värde. Företaget har en totalavkastning på 5,6 fördelat på direktavkastning på 2,6 % och 

värdeförändring på 3,0 %. MKB’s soliditet uppgick till 35 % för 2009. De har ett 

genomsnittligt avkastningskrav på 5,5 % för fastigheterna. Avkastningskravet skiljer sig 

mellan olika områden, i de områdena med lägst risk är kravet 4,14 %, och i övriga områden 

sträcker sig kravet upp till 6,23 % i takt med ökad risk. (MKB, 2009). Svensson berättar att 

de värderar sitt fastighetsbestånd en gång om året i samband med årsbokslut. Därutöver 

genomförs värdering om behov uppstår av någon anledning. De värderar själva sina 

fastigheter med hjälp av en webbaserad tjänst, Datscha. Malmö är en stad som växer, därför 

vill Malmö kommun att MKB ska nyproducera. Av den anledningen planerar MKB att 

bygga så mycket som möjligt inom ramen för att det ska försvarbart ur ett 

avkastningsperspektiv, vilket i nuläget bedöms ligga i intervallet 300-500 lägenheter per år. 

Deras tillväxtplan är att prioritera vissa stråk i Malmö och att förtäta sitt befintliga bestånd 

där det finns plats för nya hus. Fastighetsbolaget har förvaltningsplan i form av 
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områdesstrategier vilka är långsiktiga, upp till tio år. Dessa områdesstrategier bryts sedan 

ner till affärsidéer. Strategierna ser olika ut beroende på fastigheternas ålder, läge osv. 

 

Enligt Svensson har MKB ett övergripande portföljtänk. Deras strategi är att bygga nytt och 

förvärva fastigheter i lägen som kompletterar deras befintliga bestånd. När beslut om 

investering ska tas är läget den viktigaste faktorn och när alla väsentliga faktorer har 

analyserats vägs de bedömda riskerna in. Bolaget arbetar löpande med att identifiera och 

värdera risker. De flesta lånen är kortfristiga med räntetak, den genomsnittiga 

räntebindningstiden är strax under två år. Detta innebär att MKB har låga kostnader. Sedan 

2002 har MKB både nyproducerat och förvärvat ganska många lägenheter. Mellan åren 

2002-2006 investerade de i sammanlagt 1217 lägenheter, år 2007 färdigställdes inga 

lägenheter medan det under 2008-2009  färdigställdes och förvärvades 829 lägenheter. I år, 

2010, planerar MKB att färdigställa 135 nya lägenheter. Därutöver finns en rad projekt som 

planeras. Svensson berättar vidare att anledningen till att de har ett så pass omfattande 

risktänkande i företaget grundar sig i att de på 1970-talet förbyggde sig på fastigheter. De 

hade då väldigt höga vakanser på cirka 14-15 %. Detta ledde till att finanserna blev hårt 

ansträngda och de var tvungna att sanera bolaget genom att bland annat sälja av 3000 

lägenheter under 1980-talet. För att inte hamna i samma situation idag har de infört ett 

omfattande risktänkande i företaget och utvärderar fastighetsbeståndet löpande. Strategin är 

att bredda och sprida fastighetsbeståndet för att få en bättre riskspridning. Dessutom är målet 

att successivt öka andelen i de centrala delarna där bolaget är underrepresenterat och för att 

väga upp de stora fastighetsbestånden som finns i ytterområdena. 

 

MKB har inte sålt många fastigheter de senaste åren. År 2006 såldes åtta lägenheter av 

fastighetstekniska skäl i ett kvarter där en annan fastighetsägare bedömdes kunna förvalta 

lägenheterna på ett mer effektivt sätt eftersom den ägaren hade fler fastigheter i området. 

Anledningen till att de inte har sålt mer är huvudsakligen på grund av politiska beslut. Enligt 

ägardirektiv ska MKB växa. Enligt Svensson kan det hända att de hade velat sälja vissa 

fastigheter av förvaltningsmässiga skäl om ägardirektiven hade sett annorlunda ut, men det 

handlar inte om stora delar av beståndet. Svensson ser inte att de tänker annorlunda vid 

planeringen av sitt fastighetsbestånd sedan tillståndsplikten avskaffades, men tillägger att det 

kan vara för att de inte har sålt så mycket och inte har behövt ansöka tillstånd från 

länsstyrelsen i någon stor omfattning. Vidare tror Svensson att den nya lagstiftningen inte 

kommer att förändra MKB:s sätt att arbeta. Däremot är det sannolikt att lagstiftningen 

överlag kommer att påskynda moderniseringen av hyressättningen i riktning mot bättre 

balanserade hyror. 
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4.9 VÄXJÖHEM 

 

Län: Kronobergs län 

Kommun: Växjö  

Namn: Tommy Ljung 

Befattning: Ekonomichef 

 

VERKSAMHETEN 

Växjöhem ägs till 100 % av moderbolaget Växjö Kommunföretag AB som i sin tur ägs av 

kommunen. Växjöhem har 6 571 bostadslägenheter (Växjöhem, 2010). Tommy Ljung 

(personlig kommunikation, 22 april, 2010) är ekonomichef och ingår i företagsledningen. 

 

PLANERING AV FASTIGHETSBESTÅNDET 

Enligt Ljung har Växjöhem ett avkastningskrav på minst 5 % av företagets totala kapital, 

vilket är det krav som kommunen ställer. Avkastningskraven skiljer sig inte för de olika 

fastigheterna. Företagets soliditet uppgick till 21,8 % för 2009, direktavkastning var 4,6 % 

och avkastningen på totalt kapital var 3,5 % (Växjöhem, 2009). Ljung berättar vidare att den 

lag som eventuellt börjar gälla från och med år 2011 innebär att allmännyttan får nya villkor. 

Grunden är att allmännyttan ska ha samma villkor som privata fastighetsägare och 

grundprincipen är affärsmässighet med socialt ansvar. Ljung bedömer att den nya lagen 

kommer innebära att allmännyttan och de privata fastighetsägarna kommer verka under 

samma villkor. 

 

Företaget har inte tidigare värderat fastigheter i någon större utsträckning, utan har hyrt in 

hjälp vid behov. Det är kassaflödesmetod som används. Växjöhem har börjat titta på olika 

verktyg för att kunna beräkna marknadsvärdet för deras olika fastigheter. Dels för att få en 

uppfattning om marknadsvärdet, dels för att se om det finns några nedskrivningsbehov. 

Företaget utgår från en affärsplan som löper på tre år som bland annat beskriver hur de ska 

utveckla sina fastighetsbestånd. Ljung berättar att för närvarande har de inga vakanser, utan 

har kö till alla slags lägenheter i alla områden. Kommunen vill att det byggs 800 lägenheter 

per år, därför har Växjöhem ett pågående projekt per år. År 2006 byggde allmännyttan 88 

lägenheter. Just nu håller de på att färdigställa 46 lägenheter och planerar för ett 16-

våningshus med sammanlagt 44 lägenheter. Enligt Ljung har Växjö låga 

produktionskostnader då de anlitar många mindre byggföretag. De gör ingen riskanalys för 

enskilda projekt utan gör en totalanalys. Växjöhems finanspolicy reglerar bland annat hur de 

ska hantera de risker som är förknippade med finansieringen. 

 

Historiskt sett har Växjöhem inte sålt så mycket. År 2006 sålde de Teleborgs Centrum och 

sommaren 2008 ombildades småbestånd till bostadsrätter efter ägardirektiv. De vill renodla 

sin verksamhet. Bolaget planerar nu för en stor försäljning på nästan 10 % av deras 

fastighetsbestånd till en privat fastighetsägare. Ärendet ligger just nu uppe hos 

kommunfullmäktige. Anledningen till att Växjöhem ska sälja är för att minska allmännyttan 

enligt direktiv från ägarna. Dessutom är det för att finansiera det omfattande kommande 

underhållsbehovet i miljonprogrammets bostäder.  
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4.10 ÖREBROBOSTÄDER AB 

 

Län: Örebro län 

Kommun: Örebro 

Namn: Hasse Adolfsson 

Befattning: Fastighetscontroller 

 

VERKSAMHET 

ÖrebroBostäder AB (ÖBO) ingår i koncernen Örebro Rådhus AB och är Örebros 

kommunala bostadsföretag (ÖBO, 2010). De äger och förvaltar cirka 23 100 lägenheter 

runtom i kommunen. Hasse Adolfssons (personlig kommunikation, 23 april, 2010) arbetar 

som Fastighetscontroller på ÖBO med arbetsuppgifter som inriktar sig mot 

fastighetsekonomiska frågor inom områdena fastighetsvärdering, -juridik, -reglering och 

fastighetsaffärer.  

PLANERING AV FASTIGHETSBESTÅNDET 

Enligt Adolfsson arbetar inte ÖBO med avkastningskrav som procentsats, utan de 

ekonomiska riktlinjerna är den budgeterade vinsten till ägarna som uppgår till 25-30 

miljoner kronor per år. Soliditeten för företaget uppgick 2009 till 23,6 %. 

Direktavkastningen var 6,9 % och fastigheternas övervärde beräknades 2009 till 6 844 

miljoner kronor (ÖBO, 2009). Under 2010 nyproducerar de mycket, och enligt 

överenskommelse med kommunen är årets vinst budgeterad till en betydligt lägre summa. 

Vinsten från eventuella försäljningar av lägenheter skall användas i ÖBO till underhåll och 

nyinvesteringar. I årsredovisningen från 2009 står att företaget ska ”…bedriva aktiv 

finansverksamhet inom ramen för särskilda riskbegränsningar.” (ÖBO, 2009, s. 34). 

Företaget har idag en lånebindning som i genomsnitt sträcker sig över 5,9 år hos sju 

långivare. Riktlinjerna är att företaget ska föra kontinuerliga förhandlingar med 5-7 olika 

låneinstitut för att låta dem konkurrera mot varandra (Öbo, 2009). 

 

Adolfsson berättar vidare att ÖBO utför årligen värderingar av sitt fastighetsbestånd den 31 

december inför bokslut. De försöker vid värderingarna fastställa fastigheternas 

marknadsvärde, för att sedan jämföra detta med fastigheternas bokförda värde och se om 

ned- eller uppskrivningar är aktuellt. Läget är enligt Adolfsson en viktig parameter vid 

beräkning av marknadsvärdet. Vid nybyggnation är det inte ovanligt att marknadsvärdet 

understiger beloppet för det bokförda värdet, och en nedskrivning måste ske direkt efter 

byggets färdigställande vilket blir kostsamt för företaget. Det är därför en fördel att 

producera byggnader med bra centrala lägen eftersom de generellt värderas högre och 

eventuell nedskrivning blir lägre eller ingen alls. 

 

Tidigare har ÖBO inte haft någon underhållsplan utan underhållet har endast skett vid 

behov, enligt Adolfsson. Dock har de nu börjat bygga upp ett system där fastigheternas 

nuvarande status och framtida behov går att läsa av.  

 

Det finns ett stort politisk tryck att bygga fler hyresrätter i Örebro, och inom de närmaste 5-7 

åren ska upp emot 2 000 hyreslägenheter färdigställas. Sedan år 2002 har ÖBO byggt cirka 
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40 lägenheter per år. Vad gäller försäljning av fastigheter har få försäljningar skett historiskt 

sett, och företaget har endast sålt av några få fastighetsbestånd i kranskommunerna samt 

några centrala. Dessa försäljningar har inte skett av ekonomiska skäl. Politikerna i 

kommunen beslutar om eventuella försäljningar ska äga rum och nyligen har styrelsen 

beslutat att 1 148 lägenheter ska säljas i fyra av stadens stora stadsdelar. ÖBO´s styrelse har 

tagit fram en fastighetspolicy som säger att antalet hyresrätter inom ÖBO kan öka i de 

områden där företaget är underrepresenterade och minska i områden där de har stor 

marknadsandel. Besluten grundar sig på ambitionerna att ge nya ägare möjlighet till 

etablering och blanda in andra upplåtelseformer.  

 

Örebro växer, och Adolfsson anser att ÖBO upplever en angenäm situation med få vakanser. 

De använder sig inte av prognoser i någon större utsträckning. Inte heller använder de sig av 

modern portföljteori i vidare omfattning; de följer marknaden i Örebro och följer den 

fastighetspolicy som styrelsen har gett dem direktiv om. Enligt Adolfsson arbetar ÖBO 

redan i enlighet med affärsmässiga principer och tror inte att hyresnivåerna kommer 

förändras speciellt mycket på kort sikt. Redan idag finns det ett samarbete mellan 

Fastighetsägarna, hyresgästföreningen och ÖBO för att komma överrens om en ny 

hyresnormering i Örebro. 
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5 ANALYS 

I analysen jämförs empirin; vi försöker finna samband och lyfter fram avvikelser. Dessutom 

sammankopplas empirin med teorin. Först följer en analys av de allmännyttiga 

bostadsföretagens planering av sina fastigheter. Därefter presenteras hur borttagandet av 

tillståndsplikten har påverkat och hur de allmännyttiga företagen tror att den nya lagen som 

eventuellt ska ersätta allbolagen kommer påverka dem. 

 

 

5.1 BOSTADSFÖRETAGENS PLANERING 

 

Alla företag måste planera sina verksamheter. Det varierar hur planeringen i de 

allmännyttiga bostadsföretagen fungerar. Olika värderingsstrategier finns, likaså hanteras 

risk och avkastning på olika sätt.  

 

5.1.1 VÄRDERING 

 

Marknaden förändras, och därmed förändras värdet på en fastighet (Persson, 2008). För att 

bestämma dagens marknadsvärde för företagens fastighetsbestånd kan företaget värdera sina 

fastigheter. Marknadsvärdet ska representera fastighetens värde vid en försäljning på den 

öppna marknaden (SABO, 2007). Vid en försäljning påverkas priset, och därmed 

fastighetens värde, av både utbud och efterfrågan (Lind & Persson, 2008). Företag kan 

genomföra värderingar av olika anledningar, med olika tidsintervaller och genom olika 

tillvägagångssätt.  Botkyrkabyggen, Bostadsbolaget, FaBo, MKB, Stångåstaden och ÖBO 

värderar alla sina fastigheter inför den 31:a december med den primära anledningen att 

marknadsvärdet skall finnas med i årsredovisningen. Bostadsbolaget och ÖBO uppger att de 

även använder värderingarna till att se om det finns ett behov av ned- eller uppskrivningar 

av fastigheterna i den ekonomiska redovisningen. Bostadsbolaget använder också sin 

värdering till att jämföra delar av fastighetsbeståndet. Stångåstaden gör även 

kvartalsavstämningar utöver värderingen inför bokslut. FaBo, KopparStaden och Växjöhem 

ska, eller har inom de senaste två åren, anlita externa konsulter som värderar hela beståndet. 

Anledningarna till värderingarna har varit att se om nedskrivningsbehov finns och 

kontrollera om övervärden finns. KopparStaden ska även värdera varje hus för sig för att 

utforma en strategisk plan för företaget 

 

Endast ett av våra intervjuföretag, Bostaden, uppger att de inte utför någon värdering inför 

årsbokslut, och anledningen till detta är att ägardirektiven inte kräver det. Företaget gör 

endast värderingar inför investering eller avyttring. 

 

En hyresfastighet värderas enligt SABO (2007) med utgångspunkt från det förväntade 

kassaflödet, det vill säga driftnettot. En allmänt accepterad värderingsmetod vid 

hyresfastigheter är kassaflödesmetod där driftnettot nuvärdesberäknas (Persson, 2008; 

Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2008). Företagen Bostaden, Stångåstaden, Mitthem, 

Växjöhem och Bostadsbolaget använder denna metod vid värdering. Mitthem uppger att de 
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beräknar driftnettot för fastigheten som sedan diskonteras, vilket även är det 

tillvägagångssätt som Persson (2008) beskriver. SABO (2007) anser att företaget lämpligen 

kan använda schablonmässiga kostnader och intäkter som motsvarar en potentiell köpares 

avkastningskrav vid värderingen. Vid Stångåstadens värderingar räknar de ut potentiella 

köpares driftskostnader som en schablonkostnad och använder verkliga siffror för intäkterna 

på varje fastighet, vilket sker i enighet med SABOS förslag för tillvägagångssätt. Det är 

därför köparens avkastningskrav som avgör fastighetens marknadsvärde, har köparen ett lågt 

avkastningskrav blir marknadsvärdet högre (SABO, 2007). Två av våra intervjuade företag, 

FaBo och MKB, använder den webbaserade värderingstjänsten Datscha.  

 

5.1.2 BESLUTSMODELLER 

 

Allmännyttan styrs av sina ägardirektiv (Boverket, 2006), så även vid beslut om försäljning 

uppger Mitthem, MKB och Växjöhem. Det är kommunstyrelsen som leder kommunens 

verksamhet (Regeringen, 2010) och enligt Bostadsbolaget, KopparStaden, Mitthem och 

ÖBO är det just kommunstyrelsen som fattar besluten om försäljning. Ägardirektivens 

utformning varierar mellan kommunerna, likaså används direktiven olika (Boverket, 2006). 

Bostaden och Stångåstaden säger att de själva kan ta mindre beslut utan att fråga ägarna, 

medan större beslut måste gå via kommunstyrelsen. Stångåstaden berättar också att förslag 

om försäljning kan komma antingen från bostadsföretaget eller från kommunstyrelsen. En 

parameter i beslutsfattandet vid en försäljning är den ekonomiska effekten. En försäljning 

ska påverka företagets ekonomi positivt. Detta uppnås antingen genom att pengarna de får in 

via försäljningen av sin fastighet ger denna önskvärda effekt liksom driftnettot gör, eller 

genom att sälja en fastighet där driftnettots resultat blev negativt (SABO, 2007).  

 

Förvaltningsplaner 

I ett fastighetsbolag fattas beslut rörande fastighetsbeståndet, vilka fastigheter som skall 

behållas, säljas, rivas eller byggas om. Dessa strategiska beslut påverkar bolagets ekonomi 

genom kostnader och risk. Enligt litteraturen författar bolag i regel förvaltningsplaner 

(Lundström, 1996). Det är dock endast två allmännyttor som säger sig upprätta 

förvaltningsplan; Botkyrkabyggen som har byggt upp en för varje område i 

fastighetsbeståndet och MKB som har förvaltningsplaner i form av områdesstrategier. Enligt 

Lundström (1996) används förvaltningsplaner för den strategiska, taktiska och operationella 

styrningen både kort- och långsiktigt. Även om övriga allmännyttor inte säger sig ha någon 

förvaltningsplan så använder de sig av andra slags planer som går att jämställa med en 

sådan. Affärsplan och underhållsplan är vanligt förkommande. Bostadsbolaget och Mitthem 

säger att de inte använder sig av förvaltningsplaner utan sätter upp mål, och Mitthem har 

även en strategiplan. KopparStaden ska formulera en strategisk plan och ÖBO som inte 

tidigare har haft någon underhållsplan håller på att bygga upp en nu.  

 

Prognos 

Att investera i fastigheter kräver stora summor pengar och enligt Edlund et al (1999) är det 

av värde att samla information och göra prognoser över bland annat framtida räntenivåer, 

driftskostnader och intäkter för att säkerställa ekonomiskt hållbara projekt. En prognos som 
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sträcker sig inom en kortare tidsintervall är mer tillförlitlig jämfört med en prognos som 

sträcker sig långt fram i tiden (Lundström, 1996). Likaså gör en noggrann prognos att 

osäkerheten över framtiden minskar (Edlund et al., 2008). Det är dock bara ett fåtal av de 

allmännyttor vi intervjuat som upprättar prognoser. De enda som säger sig arbeta med 

prognoser är Bostaden och FaBo. FaBo gör prognoser två gånger per år för att se hur mycket 

de avviker från budget. KopparStaden gör det i liten omfattning. 

 

5.1.3 INVESTERING 

 

Avkastningskrav 

Enligt modern portföljteori utgörs avkastningen av två komponenter; direktavkastning och 

värdeförändring (Lekander & Söderberg, 2008) som tillsammans bildar företagets 

totalavkastning. Direktavkastningen mäter företagets vinst till ägarna och värdeförändringen 

visar hur fastigheternas marknadsvärde skiljer sig från dess bokförda värde (Persson, 2008). 

Marknadsvärdet förändras i takt med förändringar i förväntningar om framtiden (Lekander 

& Söderberg, 2008). Det är endast i Stångåstadens, Växjöhems och MKB´s årsredovisningar 

som vi finner en uträknad totalavkastning. I ÖBO´s årsredovisning finns värdeförändringen 

som ett belopp, men den är inte satt i relation med direktavkastningen. De övriga bolagen 

beräknar inte värdeförändringen av sina fastigheter. De beräknar dock sin direktavkastning, 

och den varierar mellan 3,7 – 9,3 %.   

 

Företagets soliditet är en beräkning på företagets eget kapital i förhållande till det totala 

kapitalet (Hallgren, 2002). Av de företag vi har intervjuat står Stångåstaden och MKB för en 

stark soliditet som överstiger 30 %. ÖBO, Växjö och Bostadsbolaget har en soliditet på 23,6 

%, 21,8 % respektive 19,2 % och en låg avkastning på eget kapital med omkring 3 %, vilket 

stämmer väl med hävstångsformeln (Wramsby & Österlund, 2005). Bostaden har en hög 

avkastning på eget kapital om 16,2 % och en relativt bra soliditet på 20 %, vilket inte 

stämmer in med formeln. Även Mitthem är i en liknande situation med relativt hög 

avkastning på 9,6 % och soliditet på 25 %.  

 

När ett företag ska avgöra en investerings lämplighet och ekonomiska hållbarhet kan de 

arbeta med avkastningskrav för fastighetsbeståndet. Av våra intervjuade företag använder 

sig Bostaden, Stångåstaden, Bostadsbolaget, FaBo, Mitthem och Växjöhem av krav på 

avkastningen i form av en procentsats. För fem av dessa är avkastningskravet cirka 5 % 

medan Mitthems styrelse har ett mål på 8 - 10 %. Fyra av företagen, Bostaden, 

Stångåstaden, Mitthem och Bostadsbolaget, arbetar med lägesbaserade avkastningar där de 

centrala fastigheterna har ett lägre avkastningskrav än de i stadens ytterområden. Enligt 

Lekander och Söderberg (2008) är detta ett strategiskt val av företaget för att säkra 

företagets ekonomiska risk. Stångåstaden har delat upp sin stad i fyra kategorier, A-B-C-D-

lägen, med olika avkastning där centrala fastigheter ingår i läge A som har lägst. ÖBO 

arbetar ej med avkastning som en procentsats, utan har istället krav på en budgeterad vinst 

om 25 – 30 miljoner kronor per år till ägarna. Varken KopparStaden eller MKB arbetar med 

avkastningskrav, men de uppger att det kommer efter årsskiftet 2010-2011 om nya lagen 
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träder ikraft respektive att företaget har en långsiktig strategi om att maximera sin 

totalavkastning. 

 

Portföljteori 

Fyra av företagen vi har intervjuat uppger att de ”placerar sina ägg i olika korgar” och 

använder modern portföljteori i olika utsträckning. MKB arbetar övergripande med 

portföljtänk, som Lekander och Söderberg (2008) beskriver den, i sin verksamhet och 

omstrukturerar fortlöpande sitt fastighetsbestånd för att fördela riskerna. MKB upplevde en 

mycket hög vakansgrad under 1970-talet då de förbyggde sig på lägenheter som ledde till att 

de under 1980-talet fick sälja 3 000 av sina lägenheter. I dag är företagets strategi att bygga 

nytt och förvärva fastigheter i lägen som kompletterar deras nuvarande bestånd. De 

fokuserar främst nyproduktion till Malmös centrala delar för att väga upp de stora 

fastighetsbestånd som de äger i stadens ytterområden. Inför en möjlig investering analyseras 

alla väsentliga faktorer och efter det vägs risken in för att avgöra om en investering är 

aktuell och passar med företagets övriga bestånd. Denna avvägning inför investering behövs 

enligt Lekander och Söderberg (2008) för att avgöra investeringens lönsamhet, och också se 

hur företagets olika fastigheter förhåller sig till varandra genom att se deras korrelation. 

Företaget vill här hitta de portföljer som minimerar riskerna alternativt maximerar 

avkastningen på varje risknivå för att optimera portföljen.  

 

Stångåstaden, Mitthem, och Växjö arbetar mer eller mindre uttalat med modern portföljteori 

genom att de identifierar och värderar risker, avyttrar och ombildar i områden som är mindre 

ekonomiskt framgångsrika samt genom att de investerar i city för att väga upp innehavet i 

ytterområden i de fall ägardirektiven inte ger utrymme för avyttring. KopparStaden 

utvärderar i dagsläget varje enskilt hus och dess ekonomiska hållbarhet, och ska därefter 

utforma en strategisk plan för företaget. Materialet från utvärderingen ska även ligga till 

grund för den affärsplan som beskriver vilka områden som företaget ska satsa på. 

Tillvägagångssättet sker i enlighet med modern portföljteori då företaget ska se tillgångarna 

i dess samband, alltså som en tillgång i företaget som är helheten (Lekander & Söderberg, 

2008). ÖBO använder inte portföljteorin och företagets riktlinjer är istället att följa 

marknaden och företagets ekonomiska fastighetspolicy. ÖBO:s handlingssätt stämmer väl 

med den strategiska planeringsmodellen incremental strategy eftersom företaget följer 

marknaden och endast fattar beslut utifrån den information de har i dagsläget (Singer et al., 

2007). ÖBO har en flexibel inställning till sitt fastighetsbestånd och svarar endast till de 

behov som finns för stunden för att upprätthålla bolagets funktionalitet, vilket också går i 

linje med strategin. Bostaden, FaBo, Mitthem, Växjö och ÖBO har få eller inga vakanser 

bland sina hyreslägenheter, och Mitthem anger att det kan vara en möjlig anledning att de 

inte aktivt arbetar med portföljteori. 

 

Inom modern portföljteori benämns risk som en osäkerhet i fastighetens förväntade 

förmögenhetsvärde, och det är enligt Lekander och Söderberg (2008) denna risk som är 

intressant för en investerare eller fastighetsägare. Av våra intervjuade företag nyinvesterar 

eller bygger alla utom Mitthem nya hyreshus i dagsläget. Mitthem kan dock investera om 

bra erbjudanden dyker upp med fastigheter som passar med övrigt bestånd passar i 
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portföljen där personal- och andra kostnader inte ökar nämnvärt. Mitthems arbetssätt 

stämmer väl med den strategi där företaget har arbetat fram ett standardiserat handlingssätt 

som appliceras på hela fastighetsbeståndet, standardisation strategy (Singer et al, 2007). 

Företaget är fokuserat på effektivt företagande och kostnader, och har en rationell inställning 

till sina fastigheter. Strategin ger företaget en bra kontroll över sina kostnader och sitt 

bestånd (Singer et al., 2007). Merparten av de allmännyttiga bostadsföretagen har låga 

vakansgrader och städerna har brist på bostäder. Allmännyttiga bostadsföretag har en 

bostadsförsörjningsplikt gentemot kommuninvånarna och bygger för att täcka bolagens 

framtida behov, vilket stämmer väl med Singer et al´s (2007) standadisation strategy. 

Företagen har även stora fastighetsbestånd som de förvaltar genom ett effektivt företagande 

med fokus på kostnader, vilket även faller väl in i strategin. De intervjuföretag som uppger 

att bygger nytt menar att de främst planerar och genomför byggnationerna i centrala delar av 

städerna med anledning av att risker för vakanser är lägre än i ytterområden. Även värdet på 

fastigheten ökar automatiskt i och med ett centralt läge vilket gör att omedelbara 

nedskrivningar undviks. Enligt Lekander och Söderberg (2008) beräknas det förväntade 

förmögenhetsvärdet utifrån en nuvärdesberäkning av fatighetens framtida driftnetto. De 

anledningar som ligger till grund för att företagen väljer att främst nyinvestera i centrala 

delar av städerna stämmer väl överens med Lekander och Söderbergs (2008) teori då det i 

största mån eftersträvar ekonomisk trygghet och att stärka det framtida förmögenhetsvärdet. 

Växjöhem kommer att bygga ett 16-våningshus i staden, vilket kan vara ett strategiskt bra 

val för att positionera sig på marknaden enligt Singer et al´s (2007) value-based strategy. 

Strategin kan uppmuntra till dialog om företagets framtid, likaväl som den kan tilltala olika 

kulturer i samhället genom att använda sin kommunikativa kraft.    

 

Ytterligare ett medel för att sprida företagets risker, som ingår i direktavkastningen och 

därmed avkastningen enligt modern portföljteori (Lekander & Söderberg, 2008), är att 

planera sin finansiering av nybyggnationer med hänsyn till belåningstid och räntesats i de 

fall lån är aktuellt. Stångåstaden, Botkyrkabyggen, FaBo och ÖBO uppger att de lånar 

kapital av minst tre olika kreditgivare, för diskussioner angående lånevillkor med 5-7 

kreditinstitut för att låta dem konkurrera mot varandra eller binder max 35 % av sitt lånade 

kapital hos en enskild kreditgivare. Alla nämnda åtgärder används av företagen för att 

fördela de finansiella riskerna. Botkyrkabyggen, Bostadsbolaget och Stångåstaden har även 

räntebindningstider som utgår med olika tidsintervaller. Stångåstaden och FaBo använder 

sig av ränteswapar för att hantera förändringar i lånens bindningstid, och FaBo använder 

även forwardswapar, FRA, Caps och Floors för att fördela riskerna.  

 

Bostaden och Mitthem lånar endast kapital genom kommunal finansiering och låter en intern 

bank sköta belåningen. Bostaden lånar inte endast med rörlig ränta för att minska risken för 

plötsliga höga räntekostnader. Den genomsnittliga belåningstiden för de olika företagen 

varierar allt från 1,3 år till 5,9 år. Fyra av företagen har en ungefärlig bindningstid runt två 

år.  
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5.1.4 FÖRSÄLJNING 

 

Vid försäljning av hyresfastigheter kan företag välja mellan olika kategorier av köpare; 

fastighetsbolag, bostadsrättsförening eller egna hem (Kågerman, 2007; SABO, 2007 & Olle 

Östlund Lantmäteriet, personlig kommunikation, 9 mars 2010). Mitthem, MKB, Växjöhem 

och ÖBO har alla sålt till privata fastighetsägare. Därutöver har Växjöhem ombildat några 

småbestånd till bostadsrätter. Bostadsbolaget har också ombildat till bostadsrätter. Det 

stämmer bra överens med vad Boverkets bostadsmarknadsenkät säger (Boverket, 2009). Vid 

försäljning till bostadsrätt avgör avkastningen värdet på hyresfastigheten medan 

betalningsviljan hos köparna bestämmer priset. Då bostadsrättsinnehavarna står för en del av 

arbetet inom bostadsrättsföreningen blir driftnettot högre (SABO, 2007). Två företag, 

Bostaden och Stångåstaden, har utnyttjat möjligheten att sälja ett aktiebolag där fastigheten 

ingår som en tillgång med möjlighet till indirekt fastighetstransaktion i enlighet vad 

Kågerman (2008) beskriver. Umeå har avyttrat några småhus i ytterområdena och Mitthem 

har sålt mellan de egna ägda bolagen. FaBo har endast avyttrat mark och KopparStaden 

enbart en kommersiell fastighet de senaste åren. Botkyrkabyggen har inte sålt några 

fastigheter alls.  

 

5.1.5 MOTIV 

 

Det finns många motiv till att avyttra fastigheter som är av både samhällsekonomisk och 

företagsstrategisk karaktär. Även här styr ägardirektiven till viss del. Ett motiv som 

Bostaden, Mitthem och Växjöhem nämner är att de vill renodla sina fastighetsbestånd, vilket 

även SABO (2007) uppger som en möjlig anledning för försäljning. SABO (2007) anser 

också att företag som är utspridda över ett stort område kan välja att omstrukturera sitt 

bestånd för att få en annan struktur inom organisationen. Bostaden vill förtäta sitt bestånd, 

likaså Stångåstaden och Mitthem som vill öka i de centrala delarna och säljer därför av i 

ytterområden. Ett annat motiv som Stångåstaden lyfter fram är att de vill sälja för att öka 

attraktiviteten hos olika kundgrupper genom att få in andra aktörer och blanda olika 

upplåtelseformer inom ett och samma område. Med en ökad attraktivitet minskar risken för 

vakanser och därmed säkras en stabil totalavkastning i enlighet med modern portföljteori 

(Lekander & Söderberg, 2008). Även Bostadsbolaget ombildade till bostadsrätter för att 

förstärka andelen bostadsrätter i området. Samma tankegångar har ÖBO, och påpekar 

dessutom att de inte säljer av ekonomiska skäl. Ytterligare en anledning till att företag väljer 

att sälja är det underhålls- och renoveringsbehov som finns hos företagens äldre bestånd som 

kräver finansiering enligt Adlers (2008) och SABO (2007). Växjö säljer för att minska 

allmännyttan enligt ägardirektiv och för att, som beskrivet ovan, finansiera det kommande 

omfattande underhållsbehovet som finns. MKB sålde av fastighetstekniska skäl. Trots att 

varken FaBo eller KopparStaden har sålt i någon större omfattning anger de försäljning för 

att kunna investera som motiv till att sälja, vilket även Adlers (2008) ser som en adekvat 

anledning till att sälja. Stångåstaden och KopparStaden planerar båda att sälja framöver för 

att finansiera kommande nyinvesteringar. 
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5.2 LAGSTIFTNING 

 

Allmännyttan styrs av allbolagen (Gregow, 2010). Under fem års tid behövde de 

allmännyttiga bostadsföretagen söka tillstånd vid avyttring av sina fastigheter, denna 

tillståndsplikt är nu borttagen (Boverket, 2006). Detta har påverkat de allmännyttiga 

bostadsföretagen i lite utsträckning, vilket presenteras nedan. Eventuellt kommer en ny lag 

träda i kraft vid årsskiftet 2010-2011 som ska ersätta allbolagen (Prop. 2009/10:185), vilket 

de olika allmännyttorna har lite olika funderingar kring. 

 

5.2.1 TILLSTÅNDSPLIKTEN 

 

Anledning till att tillståndsplikten infördes var för att kunna styra kommunerna så de inte 

sålde ut sina fastigheter i för stor omfattning (Boverket, 2009). Sedan 2007 har allmännyttan 

i stort minskat i något snabbare takt än tidigare, Stor-Stockholm står för den största 

utförsäljningen. Allmännyttan har även minskat i småstäderna, medan den har ökat i de 

medelstora kommunerna enligt SCB (2010). Trots detta upplever ingen utav de tillfrågade 

företagen någon skillnad i sin strategiska planering före och efter tillståndspliktens 

avskaffande 2007. Detta oavsett om de har sålt eller inte har sålt fastigheter de senaste åren. 

Den enda regionen som inte har haft några större förändringar i sitt bostadsbestånd är Stor-

Göteborg. 

 

5.2.2 DEN NYA LAGEN 

 

En anledning till tillståndspliktens tillkomst var för att se till att allmännyttan inte utarmades 

så att den kunde fortsätta användas som den hyresnormerande roll som den länge används 

som (Boverket, 2008). När tillståndsplikten avskaffades öppnades möjligheten för den nya 

lagförändringen som nu är på gång. En lagförändring behövs eftersom allmännyttans 

förutsättningar har ändrats genom åren (Prop. 2009/10:185). Den nya lagen som eventuellt 

ska träda i kraft den 1 januari 2011 ser de flesta intervjuade allmännyttor positivt på.  

 

Förändringen i hyreslagstiftningen kommer innebära att allmännyttans hyresnormerande roll 

försvinner (Regeringen, 2010). KopparStaden planerar redan nu för att anpassa sig till den 

nya lagen och förbereder en ny hyressättningsmodell. Även ÖBO har redan nu ett samarbete 

med Fastighetsägarna och hyresgästföreningen för att komma överens om en ny 

hyresnormering i Örebro. Enligt MKB är det ”sannolikt att lagstiftningen överlag kommer 

att påskynda moderniseringen av hyressättningen i riktning mot bättre balanserade hyror”.  

 

Lagen kommer dessutom innebära att allmännyttiga bostadsbolag ska bedriva sin 

verksamhet enligt affärsmässiga principer, har normala avkastningskrav och begränsa 

värdeöverföringar till kommunen från bostadsföretaget (Regeringen, 2010). Bostaden, 

Bostadsbolaget, FaBo, Mitthem, MKB och ÖBO säger alla sex att de inte tror att detta 

kommer förändra så mycket i deras sätt att arbeta. En anledning enligt de fyra förstnämnda 

är att de redan arbetar enligt affärsmässiga principer. Stångåstaden och Botkyrkabyggen tror 

att lagen kommer påverka både de själva och allmännyttan i stort på ett positivt sätt. Syftet 
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med den föreslagna lagförändringen är att få en bättre fungerande bostadsmarknad där 

kommunala och privata hyresvärdar konkurrerar på samma villkor (Regeringen, 2010). 

Mitthem tror att ”det kommer bli bra med en tydlighet på affärsmässighet vid investeringar”. 

Den nya lagen kan komma ge större möjligheter och eventuellt göra att de kan ställa högre 

krav på kommunen, kunna säga sin mening och påverka beslut förutspår KopparStaden. 
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6 DISKUSSION OCH SLUTSATS  

Här presenteras resultatet av studien och en diskussion förs för att visa att vi har nått fram 

till vårt syfte och kan besvara vår frågeställning i slutsatsen. Vi delar även med oss av våra 

egna reflektioner och tankar som har väckts under författandet av denna studie. 

Avslutningsvis presenteras förslag på fortsatta studier inom området. 

 

Genom nedanstående slutdiskussion anser vi att vi har svarat på vår frågeställning som 

lyder: 

 

Hur planerar allmännyttiga bostadsföretag sitt fastighetsbestånd, hur har borttagandet av 

tillståndsplikten påverkat och hur kommer den nya lagen som ska ersätta allbolagen 

påverka allmännyttan och dess planering? 

 

I vår studie fann vi att tidsintervallerna mellan värderingarna varierar mellan de olika 

bostadsbolagen. Värdering är ett bra hjälpmedel för att följa fastigheternas utveckling på 

marknaden och företagets ekonomi, och vissa av våra företag använder värderingar löpande 

i sin verksamhet. Dock uppger andra att de endast värderar inför köp eller försäljning. Även 

förvaltningsplaner är det få företag som använder sig av då de inte har något som kallas just 

förvaltningsplan såsom det beskrivs i litteraturen (Lundström, 1996). Däremot har 

allmännyttan andra slags planer, men variationen tycks stor.  

 

Företag kan upprätta prognoser för framtida händelser och därmed förhoppningsvis minska 

risktagandet vid investeringar (Edlund et al., 1999). En stor del av bostadsbolagen i vår 

studie investerar och bygger nya fastigheter i stor omfattning, men få av företagen uppger att 

de använder prognoser. Ett av bolagen uppger en låg vakansgrad vara anledningen till  att de 

inte ser prognoser som en nödvändighet för framtidsplanering då de upplever en låg risk.  

 

Vid försäljning av fastigheter mellan bolag finns möjlighet till att göra uppskov av skatten 

genom indirekt fastighetstransaktion (Kågerman, 2008). Det är ett bra tillvägagångssätt för 

att minska företagets skattekostnader, men allmännyttan använder det i liten utsträckning 

enligt vår studie. 

 

Ett företags soliditet, avkastningen på totalt och eget kapital är nyckeltal som vi kan ta till 

hjälp för att utläsa ett företags ekonomiska situation (Hallgren, 2002). I ett kommunalt bolag 

är avkastningen på totalt kapital av största intresse, och ett vinstdrivande företag arbetar i 

större utsträckning med avkastningen på eget kapital.  Soliditeten och avkastningen på eget 

kapital sätts in i hävstångsformeln för att beräkna företagets soliditet i relation till det egna 

kapitalet och belåningsgraden (Wramsby & Österlund, 2005). Hävstångsformeln stämmer 

alltid som beräkningsformel. Tre av våra företag har relativt hög avkastning på eget kapital 

och hög soliditet, vilket inte stämmer med formeln. Det är dock en angenäm situation och ett 

bra utgångsläge om allmännyttan ska svänga in på vägen mot affärsmässighet.  

 

Under förarbetet inför vår studie upplevde vi en stor tveksamhet avseende allmännyttans 

strategiska planering och användning av modern portföljteori, trots att det omnämns i 
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litteraturen och är väl accepterad inom ämnet fastighetsekonomi. Vår undersökning visar 

ändå att ett av de tio företag vi intervjuade uttalat använder sig av portföljteorins 

tankegångar, och ytterligare tre mindre uttalat använder sig av teorin. Om den nya lagen 

träder i kraft kommer den kräva att de allmännyttiga bostadsföretagen ska ha normala 

avkastningskrav och att allmännyttan ska arbeta efter affärsmässiga principer. I vår 

undersökning har vi upplevt att en bristande kunskap inom ämnet hos några av företagen, 

och för att allmännyttiga företag ska använda portföljteori i sin verksamhets krävs 

kunskapen om den. 

 

De företag vi har intervjuat anser alla att deras strategiska planering av fastighetsbeståndet 

inte har påverkats av att tillståndsplikten upphävdes år 2007. I statistiken ser vi ändå att det, 

enligt våra diagram, finns klara skillnader gällande företagens avyttringar av förvärv av 

fastigheter före och efter 2007 (SCB, 2010), vilket gör det svårt för oss att inte dra paralleller 

till avskaffandet av tillståndsplikten.  

 

De flesta allmännyttiga bolag i vår undersökning tror inte att en ny lag för allmännyttan 

kommer påverka dem i deras arbetssätt. Enligt dem själva är de redan förberedda och arbetar 

redan efter affärsmässiga principer. Det tycks som om att det främst kommer påverka 

allmännyttiga bostadsbolag som idag inte arbetar efter affärsmässiga principer och inte har 

normala avkastningskrav från sina ägare. Dock uppger ett bolag att de nu rustar upp för att 

anpassa sig till de nya lagreglerna om de blir gällande, och ytterligare ett berättar att de 

kommer att förändra sin verksamhet om lagen träder i kraft. Alla bolag verkar försiktigt 

positiva till den nya hyreslagen.  

 

 

6.1 SLUTSATS 

 

Bostadsbolagen i vår studie arbetar med medveten ekonomisk fastighetsplanering i olika 

utsträckning, och variationen mellan företagen är stor. Det företag som tidigare upplevt en 

hög vakansgrad med ofrivillig fastighetsavyttring som följd planerar i hög grad sitt bestånd 

och tar hänsyn till risker, medan företag med låg vakansgrad planerar i mindre utsträckning. 

 

Företagen anser inte att upphävandet av tillståndsplikten har påverkat deras handhavanden 

med fastigheterna, trots att statistiken talar för att bolagen påverkats. Företagen har en 

övervägande positiv inställning till det nya lagförslaget, men endast två av bolagen ser att 

förslaget kan komma att påverka dem i sin verksamhet.   

 

 

6.2 EGNA REFLEKTIONER 

 

Värdering av fastigheter är ett bra hjälpmedel för att följa fastighetens marknadsvärde och 

ett företags ekonomi. Vi anser därför att det är anmärkningsvärt att det inte är en självklarhet 

för alla företag att regelbundet värdera sitt fastighetsbestånd, speciellt som det finns stora 

värden i bestånden.  
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Vi ställer även oss frågande till varför bolagen inte använder prognoser i större utsträckning 

eftersom det är ett effektivt sätt att minska osäkerheten inför framtiden. Många av bolagen i 

vår studie nyproducerar, men få kalkylerar med risken för vakanser. För att undvika att 

förbygga sig med risk för höga vakansgrader som följd, vilket exempelvis MKB gjorde 

under 1970-talet, anser vi att de bör använda sig av prognoser i större omfattning. Vår 

förhoppning är att den nya lagen med fokus på affärsmässighet kommer leda till en större 

medvetenhet och ett ökat risktänk, följt av en mer omfattande användning av prognoser och 

även portföljteori. Dock krävs kunskap inom områdena, vilket vi ser saknas idag. Vi anser 

att användningen kommer att öka när nyutexaminerade studenter som besitter kunskapen tar 

anställning hos företagen. 

 

Många av de försäljningar som bolagen uppger att de har genomfört har skett till privata 

bolag och bostadsrättsföreningar, vilket ger en bra möjlighet till skattelättnader genom 

indirekt fastighetstransaktion. Vår förhoppning är att allmännyttan ska se detta som en bra 

möjlighet och utnyttja det i högre grad då affärsmässigheten nu eventuellt ska öka och deras 

målgrupp i många fall är just privata fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. 

 

Våra intervjuade bolag anser att upphävandet av tillståndsplikten inte har påverkat dem, men 

trots detta visar statistiken annorlunda. En anledning är att de inte avyttrat något större antal 

fastigheter under de olika tidsperioderna. Ytterligare en möjlig anledning som vi ser är att 

företagen agerar reaktivt istället för proaktivt och följer influenser hos marknaden utan att 

vara medvetna vilka orsaker som påverkar dem. Likväl använder sig en del av företagen av 

portföljtänk till viss del utan att själva uppmärksammat det. Det ska bli intressant att se hur 

den nya hyreslagstiftningen påverkar allmännyttan och framför allt hyresmarknaden i stort. 

 

 

6.3 FÖRSLAG TILL VIDARE STUDIER 

 

Den nya lagen som nu finns som förslag hos riksdagen och som vi har behandlat i vår studie 

innebär att en förändring kan krävas hos allmännyttiga bostadsföretag. En intressant vinkel 

för framtida forskning är att studera hur de privata fastighetsägarna påverkas av den nya 

lagstiftningen. 

 

Vi anser även det intressant att undersöka om allmännyttiga bostadsföretag använder 

modern portföljteori eller annan strategisk metod för fastighetsplanering i större utsträckning 

om några år fram i tiden. Stora pensionsavgångar väntar inom allmännyttan, vilket lämnar 

plats för nyutexaminerade med den senaste kunskapen att ta anställning allmännyttan och 

påverka dess fastighetsplanering. 

 

 

  



Allmännyttiga fastighetsbolags strategiska planering av sitt fastighetsbestånd 

 

~ 47 ~ 
 

7 KÄLLFÖRTECKNING 
 

Adlers, C. (2008). Till salu av skilda skäl [Elektronisk version]. Planera Bygga Bo, 3. 

Nedladdad februari 13, 2010, från Boverket. Webbsida: 

http://www.boverket.se/Global/Om_Boverket/Dokument/planera_bygga_bo/2008/Nummer_

3/Artikelarkiv/Till_salu_av_skilda.pdf 

 

Bostaden (2009). Bostaden i Umeå Årsredovisning 2009 [Elektronisk version]. 

Nedladdad april 26, 2010, från Bostaden i Umeå. Webbsida: 

http://www.bostaden.umea.se/Sve/PDF/Ekonomi/Arsredovisning_2009.pdf 

 

Bostaden (2010) Nedladdad april 22, 2010, från Bostaden i Umeå. Webbsida: 

http://www.bostaden.umea.se/om-foretaget/fakta-om-oss  

 

Bostadsbolaget (2009). Bostadsbolaget Årsredovisning 2009 [Elektronisk version]. 

Nedladdad april 26, 2010, från Bostadsbolaget. Webbsida: 

http://www.eyemag.se/core/main.php?&SITEID=14105&PROJECTNR=3635&PHPSESSI

D=1e96f83e75b6310a845e807a4743349f  

 

Bostadsbolaget (2010) Nedladdad april 22, 2010, från Bostadsbolaget. Webbsida: 

http://www.bostadsbolaget.se/Om-bostadsbolaget/  

 

Botkyrkabyggen (2009). Botkyrkabyggen Årsredovisning 2009 [Elektronisk version]. 

Nedladdad april, 26, 2010 från Botkyrkabyggen. Webbsida: 

http://www.botkyrkabyggen.se/Global/Search.aspx?cmguid=fd49bfb3-238f-43d5-a690-

2a06cc92259a&query=%e5rsredovisning  

 

Botkyrkabyggen (2010) Nedladdad april 22, 2010, från Botkyrkabyggen. Webbsida: 

http://www.botkyrkabyggen.se/CM/Templates/Article/general.aspx?cmguid=27408cf7-

2479-4219-962a-0369371d6274  

 

Boverket (2010) Nedladdad februari 13, 2010, från Boverket. Webbsida: 

http://boverket.se/Boende/  

 

Boverket. (2006). En studie av allmännyttans bostadsföretag som kommunala instrument 

[Elektronisk version]. Nedladdad mars 15, 2010, från Boverket. Webbsida: 

http://www.boverket.se/Om-Boverket/Webbokhandel/Publikationer/2006/En-studie-av-

allmannyttiga-bostadsforetag-som-kommunala-instrument/  

 

Boverket. (2008). Nyttan med Allmännyttan, Utveckling av de allmännyttiga 

bostadsföretagens roll och ansvar [Elektronisk version]. Nedladdad februari 8, 2010, från 

Boverket. Webbsida: http://www.boverket.se/Om-

Boverket/Webbokhandel/Publikationer/2008/Nyttan-med-Allmannyttan/  

 

http://www.boverket.se/Global/Om_Boverket/Dokument/planera_bygga_bo/2008/Nummer_3/Artikelarkiv/Till_salu_av_skilda.pdf
http://www.boverket.se/Global/Om_Boverket/Dokument/planera_bygga_bo/2008/Nummer_3/Artikelarkiv/Till_salu_av_skilda.pdf
http://www.bostaden.umea.se/Sve/PDF/Ekonomi/Arsredovisning_2009.pdf
http://www.bostaden.umea.se/om-foretaget/fakta-om-oss
http://www.eyemag.se/core/main.php?&SITEID=14105&PROJECTNR=3635&PHPSESSID=1e96f83e75b6310a845e807a4743349f
http://www.eyemag.se/core/main.php?&SITEID=14105&PROJECTNR=3635&PHPSESSID=1e96f83e75b6310a845e807a4743349f
http://www.bostadsbolaget.se/Om-bostadsbolaget/
http://www.botkyrkabyggen.se/Global/Search.aspx?cmguid=fd49bfb3-238f-43d5-a690-2a06cc92259a&query=%e5rsredovisning
http://www.botkyrkabyggen.se/Global/Search.aspx?cmguid=fd49bfb3-238f-43d5-a690-2a06cc92259a&query=%e5rsredovisning
http://www.botkyrkabyggen.se/CM/Templates/Article/general.aspx?cmguid=27408cf7-2479-4219-962a-0369371d6274
http://www.botkyrkabyggen.se/CM/Templates/Article/general.aspx?cmguid=27408cf7-2479-4219-962a-0369371d6274
http://boverket.se/Boende/
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Webbokhandel/Publikationer/2006/En-studie-av-allmannyttiga-bostadsforetag-som-kommunala-instrument/
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Webbokhandel/Publikationer/2006/En-studie-av-allmannyttiga-bostadsforetag-som-kommunala-instrument/
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Webbokhandel/Publikationer/2008/Nyttan-med-Allmannyttan/
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Webbokhandel/Publikationer/2008/Nyttan-med-Allmannyttan/


Allmännyttiga fastighetsbolags strategiska planering av sitt fastighetsbestånd 

 

~ 48 ~ 
 

Boverket. (2009). Bostadsmarknaden 2009–2010, Med slutsatser från 

bostadsmarknadsenkäten 2009 [Elektronisk version]. Nedladdad februari 13, 2010, från 

Boverket. Webbsida: http://www.boverket.se/Om-

Boverket/Webbokhandel/Publikationer/2009/Bostadsmarknaden-20092010/ 

 

Edlund, P-O., Högberg, O., & Leonardz, B. (1999). Beslutsmodeller - redskap för ekonomisk 

argumentation. Studentlitteratur: Lund 

 

FaBo (2009). Falkenbergs Bostads AB Årsredovisning 2009 [Elektronisk version]. Fått via 

personlig kontakt med Victoria Bengtsson, Falkenbergs Bostads AB den 7 maj 2010. 

 

FaBo (2010) Nedladdad april 26, 2010, från Falkenberg Bostads AB. Webbsida: 

http://www.fabo.se/info/info.asp  

 

Gregow, T. (2010). Sveriges Rikes Lag (131:a uppl.). Stockholm: Nordstedt Juridik AB. 

 

Hallgren, Ö. (2002). Finansiell strategi och styrning. Ekonomibok Förlag AB: Helsingborg 

 

Högberg, C. (2003) När allmännyttan såldes – en rapport om att bo i privat hyresrätt 

[Elektronisk version]. Nedladdad februari 8, 2010, från Fastighetsägarna. Webbsida: 

http://www.fastighetsagarna.se/web/Nar_allmannyttan_saldes_-

_en_rapport_om_att_bo_i_privat_hyresratt.aspx 

 

Jacobsen, D. (2006). Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra 

samhällsvetenskapliga ämnen. Studentlitteratur: Lund  

 

KopparStaden (2009). KopparStaden AB Årsredovisning 2009 [Elektronisk version]. 

Nedladdad  maj 19, 2010, från KopparStaden. Webbsida: 

http://www.kopparstaden.se/upload/202/KS%20%C3%85rsredov%2009%20lowres.pdf 

  

KopparStaden (2010) Nedladdad april 22, 2010, från KopparStaden. Webbsida: 

http://www.kopparstaden.se/Kopparstaden_Templates/KopparstadenPage.aspx?id=132  

 

Kågerman, P. (2008). Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt. 

Fastighetsnomenklatur. Fastighetsnytt Förlags AB: Stockholm 

 

Kvale, S. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 

 

Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet. (2008). Fastighetsvärdering, grundläggande teori 

och praktisk värdering. Lantmäteriverket: Gävle 

 

Lekander, J. & Söderberg, B. (2008). Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt. 

Fastighetsnomenklatur. Fastighetsnytt Förlags AB: Stockholm 

 

http://www.boverket.se/Om-Boverket/Webbokhandel/Publikationer/2009/Bostadsmarknaden-20092010/
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Webbokhandel/Publikationer/2009/Bostadsmarknaden-20092010/
http://www.fabo.se/info/info.asp
http://www.fastighetsagarna.se/web/Nar_allmannyttan_saldes_-_en_rapport_om_att_bo_i_privat_hyresratt.aspx
http://www.fastighetsagarna.se/web/Nar_allmannyttan_saldes_-_en_rapport_om_att_bo_i_privat_hyresratt.aspx
http://www.kopparstaden.se/upload/202/KS%20%C3%85rsredov%2009%20lowres.pdf
http://www.kopparstaden.se/Kopparstaden_Templates/KopparstadenPage.aspx?id=132


Allmännyttiga fastighetsbolags strategiska planering av sitt fastighetsbestånd 

 

~ 49 ~ 
 

Lundström, S. (1996). Strategisk fastighetsplanering. Förvaltningsplaner i offentlig 

fastighetsförvaltning. Svenska Kommunförbundet: Södertälje 

 

Mitthem (2009). Mitthem Årsredovisning 2009 [Elektronisk version]. 

Nedladdad april 26, 2010, från Mitthem. Webbsida: 

http://www.mitthem.se/CM/Templates/Article/general.aspx?cmguid=618d0437-3fff-42a1-

9fdf-4ae69ebaa291  

 

Mitthem (2010) Nedladdad april 22, 2010, från Mitthem. Webbsida: 

http://www.mitthem.se/CM/Templates/Article/general.aspx?cmguid=906b1be4-873e-4ae1-

b7e6-3a1204719bb5  

 

MKB (2009). MKB Fastighets AB Årsredovisning 2009 [Elektronisk version]. 

Nedladdad april, 26, 2010 från MBK Fastighets AB. Webbsida: 

http://www.mkbfastighet.se/templates/Article.aspx?id=171229  

 

MKB (2010) Nedladdad april 26, 2010, från MKB Fastighets AB. Webbsida: 

http://www.mkbfastighet.se/templates/Start.aspx?id=832  

 

Oresten, B. (1997). Rätt begrepp. Svenska Kommunförbundet: Stockholm 

 

Persson, E (2008). Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt. Fastighetsnomenklatur. 

Fastighetsnytt Förlags AB: Stockholm 

 

Prop. 2009/10:185 Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och reformerade 

hyressättningsregler [Elektronisk version]. Nedladdad april 26, 2010, från Regeringen. 

Webbsida: http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/14/29/85/6e280696.pdf  

 

Regeringen (2010) Nedladdad mars 27, 2010, från Regeringen. Webbsida: 

http://www.regeringen.se/sb/d/505/a/3038  

 

Regeringen (2010) Nedladdad april 26, 2010, från Regeringen. Webbsida: 

http://www.sweden.gov.se/sb/d/12856/a/142986  

 

SABO. (2007). Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt – En handbok för kommunala 

bostadsföretag. SABO: Stockholm 

 

SCB (2010) Boende, byggande och bebyggelse/Bestånd och lediga lägenheter 1 mars i 

flerbostadshus efter region, ägarkategori och färdigställandeår. Nedladdad mars 28, 2010, 

från SCB. Webbsida: http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/start.asp  

 

SFS 2007:480 Lag om ändring i lagen (2002:102) om allmännyttiga bostadsföretag 

[Elektronisk version]. Nedladdad februari 13,2010, från Regeringen. Webbsida: 

http://62.95.69.3/SFSdoc/07/070480.PDF 

http://www.mitthem.se/CM/Templates/Article/general.aspx?cmguid=618d0437-3fff-42a1-9fdf-4ae69ebaa291
http://www.mitthem.se/CM/Templates/Article/general.aspx?cmguid=618d0437-3fff-42a1-9fdf-4ae69ebaa291
http://www.mitthem.se/CM/Templates/Article/general.aspx?cmguid=906b1be4-873e-4ae1-b7e6-3a1204719bb5
http://www.mitthem.se/CM/Templates/Article/general.aspx?cmguid=906b1be4-873e-4ae1-b7e6-3a1204719bb5
http://www.mkbfastighet.se/templates/Article.aspx?id=171229
http://www.mkbfastighet.se/templates/Start.aspx?id=832
http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/14/29/85/6e280696.pdf
http://www.regeringen.se/sb/d/505/a/3038
http://www.sweden.gov.se/sb/d/12856/a/142986
http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/start.asp
http://62.95.69.3/SFSdoc/07/070480.PDF


Allmännyttiga fastighetsbolags strategiska planering av sitt fastighetsbestånd 

 

~ 50 ~ 
 

Singer, B., Bossink, B. & Vande Putte, H., (2007) Corporate real estate and competitive 

strategy, Journal of Corporate Real Estate, Emerald Group Publishing Limitedings.  

 

SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna [Elektronisk version]. 

Nedladdad  mars 27, 2010, från Regeringen. Webbsida: 

http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/10/33/65/0e35afdc.pdf  

 

Stångåstaden (2009). AB Stångåstaden Årsredovisning 2009 [Elektronisk version]. 

Nedladdad april 26, 2010, från Stångåstaden. Webbsida: 

http://www.stangastaden.se/omoss/Ekonomi/Documents/%C3%85R_2009.pdf 

 

Stångåstaden (2010) Nedladdad april 26, 2010, från Stångåstaden. Webbsida: 

http://www.stangastaden.se/omoss/omstangastaden/Pages/default.aspx  

 

Wramsby, G. & Österlund, U. (2005). Företagets finansiella miljö. Wramsby/Österlund 

förlag: Borås 

 

Växjöhem (2009). Växjöhem Årsredovisning 2009 [Elektronisk version]. Nedladdad april 

26, 2010, från Växjöhem. Webbsida: http://www.vaxjohem.se/info/ekonomi 

 

Växjöhem (2010) Nedladdad april 22, 2010, från Växjöhem. Webbsida: 

http://www.vaxjohem.se/info/om_vaxjohem 

 

ÖBO (2009). Örebrobostäder AB Årsredovisning 2009 [Elektronisk version]. 

Nedladdad april 26, 2010, från Örebrobostäder AB. Webbsida: 

http://www.obo.se/sv/Om-oss/Nyhetsarkiv/Arsredovisning-2009/  

 

ÖBO (2010) Nedladdad april 26, 2010, från Örebrobostäder AB. Webbsida: 

 http://www.obo.se/sv/Om-oss/  

 

 

  

http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/10/33/65/0e35afdc.pdf
http://www.stangastaden.se/omoss/Ekonomi/Documents/%C3%85R_2009.pdf
http://www.stangastaden.se/omoss/omstangastaden/Pages/default.aspx
http://www.vaxjohem.se/info/ekonomi
http://www.vaxjohem.se/info/om_vaxjohem
http://www.obo.se/sv/Om-oss/Nyhetsarkiv/Arsredovisning-2009/
http://www.obo.se/sv/Om-oss/


Allmännyttiga fastighetsbolags strategiska planering av sitt fastighetsbestånd 

 

~ 51 ~ 
 

BILAGA 1. – Statistik över Sveriges bostadsbestånd 

 

 

 

 
Diagram 4. Antal allmännyttiga bostäder i Stor-Stockholm 

mellan år 2005-2009 (SCB, 2010) 

 

 

 

 

 

 
Diagram 5. Antal allmännyttiga bostäder i Stor-Göteborg 

mellan år 2005-2009 (SCB, 2010) 
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BILAGA 2. – Statistik över Sveriges bostadsbestånd 

 

 

 

 
Diagram 6. Antal allmännyttiga bostäder i kommuner med < 75000 invånare 

mellan år 2005-2009 (SCB, 2010) 
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Diagram 7. Totala antalet lägenheter i Sverige 

mellan år 2001-2009 (SCB, 2010) 
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BILAGA 3. – Intervjuguide 

Län: 

Kommun: 

Namn: 

Befattning: 

 

Den 1 juli 2007 upphävdes tillståndsplikten (del av lag 2002:102, lagen om allmännyttiga 

bostadsföretag), som innebar att allmännyttiga bostadsföretag var tvungna att ansöka om 

tillstånd hos länsstyrelsen vid försäljning av fastigheter. Vi undrar hur detta har påverkat 

beslutsfattandet angående den strategiska planeringen av ert fastighetsbestånd.  

 

VERKSAMHETEN 

 

1. Kan ni kort beskriva er funktion på företaget och ge en kort beskrivning av er 

verksamhet?  

a) Hur är bolagets organisation uppbyggd? 

 

2. Hur många bostadslägenheter finns i ert fastighetsbestånd idag? 

 

3. Vad har ni för avkastningskrav på hyresfastigheter? 

a) Hur går ni till väga för att uppfylla avkastningskraven?  

 

 

I den inledande fasen av intervjun vill vi få vår respondent att känna sig bekväm i 

situationen genom att ställa några allmänna frågor. Vi vill även få bolagets 

organisationsschema förklarat för oss och därmed förstå respondentens position i bolaget. 

Vi vill även veta om företaget styrs av något avkastningskrav.  

 

 

PLANERING AV FASTIGHETSBESTÅND 

 

4. Vid vilka tillfällen värderar ni era fastigheter? 

a) Vilken/vilka metod använder ni vid värderingen? 

 

5. Hur fungerar er strukturella planering av fastighetsbeståndet inom bolaget?  

a) Använder ni er av prognoser, hur långt fram sträcker sig dessa? 

b) Har ni någon förvaltningsplan eller liknande? 

c) Skiljer de sig åt mellan olika områden/fastighetsbestånd? 

d) Använder ni er av portföljteori (hur), eller hur fördelar ni risker som finns (ex vakanser)? 

 

 

Vi vill här undersöka när och hur ofta bolaget värderar sina fastigheter. Dessutom vill vi 

undersöka om bolaget använder någon form av strukturell planering av sitt 

fastighetsbestånd genom att upprätta förvaltningsplaner, och om de utnyttjar prognoser i 

någon utsträckning vid planering. Dessutom vill vi se närmare på bolagets eventuella 

användning av portföljteori.  
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6. Har ni utökat ert fastighetsbestånd genom nyinvesteringar sedan 1:a april 2002? 

a) Om ja; vilka investeringar har gjorts och när? 

 

7. Har ni avyttrat några fastigheter sedan 1:a april 2002 fram till idag? 

 

Om ja; 

8. Av vilka anledningar valde ni att sälja? 

 

9. Vilka typer av fastigheter, antal lägenheter och tidpunkter? 

 

10. Hur har besluten fattats angående de försäljningar som ägt rum? 

 

11. Vilken kundkategori har försäljning genomförts till; är kund egna hem, 

bostadsrättsförening, privat fastighetsägare eller annan? 

a) Hur har försäljningarna genomförts, försäljningsprocesser?  

b) Av vilka anledningar valdes kunderna? 

c) Skiljer sig er värdering av fastigheten åt beroende kundgrupp som 

försäljningen riktar sig till, och på vilket sätt i så fall? 

 

Om nej; 

12. Varför har ni valt att inte avyttra några fastigheter? 

 

13. Har ert tankesätt vad gäller er strategiska fastighetsplanering inom företaget förändrats 

sedan tillståndplikten togs bort? Upplever ni några skillnader?  

Upplever ni att ni säljer mer efter 2007 än före? 

 

14. Den nya hyressättningslagen träder eventuellt i kraft vid årsskiftet, där allmännyttans 

hyresnormerande roll försvinner. Dessutom får de kommunala fastighetsbolagen krav på 

sig i lagstiftningen att agera enligt affärsmässiga principer.  

Hur tror du det kommer påverka allmännyttan? 

 

I avsnittet med frågor inriktade mot försäljning vill vi kartlägga bolagets 

fastighetsförsäljningar sedan tillståndsplikten infördes 1:a april 2002 och öppna en 

diskussion kring motiven för eventuella försäljningar. Vi vill även undersöka bolagets 

agerande vid en försäljning; anlitas mäklare eller sker det i egen regi? Dessutom har vi för 

avsikt att se vilka potentiella kundgrupper som finns vid försäljning, och om den möjlighet 

till skattelättnad som finns vid försäljning mellan aktiebolag utnyttjas. Därefter vill vi 

undersöka i hur stor utsträckning som bolaget har påverkats av tillståndspliktens 

avskaffande. Vi vill även föra en diskussion om vad kommande lagförändring eventuellt kan 

betyda för allmännyttan. 

 

Avslutningsvis undrar vi om du ger ditt godkännande till att vi använder ditt namn i vår 

studie? 

 

Tack för din medverkan och ditt engagemang! 


