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Förord 

Vi vill tacka alla personer som har gjort den här kandidatuppsatsen möjlig. Framförallt vill vi 

rikta ett stort tack till vår handledare Eva Berggren för hennes kritiska granskande och 

vägledande samt våra opponenter för den feedback vi fått under arbetet med uppsatsen. Vi 

vill även rikta ett stort tack till de respondenter som tagit sig tid att medverka till vår uppsats 

och därmed bidragit till att den har kunnat genomföras. 
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Sammanfattning 
 

Allmännyttiga bostadsaktiebolag har under årens lopp använts som centrala instrument i 

Sveriges bostadspolitik. Bolagen har under lång tid behandlats förmånligare än privata 

bostadsbolag när det gäller lån, bidrag och skatt. Den första januari 2011 ändrades lagen om 

hur allmännyttiga bostadsaktiebolag skall agera och bolagen blev genom lagändringen 

tvungna att handla affärsmässigt. Utifrån dessa förutsättningar har bolagens beslutsunderlag 

undersökts genom en kvalitativ studie för att se vad som ingår men också förändringar sedan 

lagändringen trädde i kraft. Teorier om investeringskalkyler, avkastning och risk samt övriga 

beslutsfaktorer vilket leder till ett investeringsbeslut ligger till grund för arbetet. Utifrån 

teorierna har empiri samlats in från allmännyttiga bostadsaktiebolag och mynnat ut i slutsatser 

om att lagens definition av att arbeta affärsmässigt är luddig och de allmännyttiga 

bostadsaktiebolagen i uppsatsen väljer att tolka lagen på olika sätt. Det ett bolag i uppsatsen 

anser affärsmässigt förkastar någon annan. 
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1. Inledning 

I kapitlet kommer bakgrunden och förutsättningarna för nyinvesteringar av fastigheter för 

allmännyttiga bostadsaktiebolag att presenteras, för att ge läsaren en förståelse av vad som 

har förändrats och varför systemen ser ut som de gör. Vilket kommer att mynna ut i en 

problemdiskussion och en problemformulering där syftet med uppsatsen kommer att 

presenteras tillsammans med avgränsningar. 

1.1 Problembakgrund 
 

De senaste åren har det hänt mycket på den svenska hyresmarknaden. Åtgärder har vidtagits 

för att följa EU:s lagar och för att försöka minska bostadsbristen. Förändringar har gjorts 

genom att de allmännyttiga bostadsaktiebolagens hyresnominerande roll har tagits bort, vilket 

innebär att bolagen inte längre bestämmer hyror på orten som fungerar som riktmärken för 

övriga fastighetsägare. Åtgärderna har också medfört att allmännyttiga bostadsaktiebolag 

måste handla affärsmässigt samt förbjudit kommunerna att låna ut kapital under 

marknadsränta till de allmännyttiga bostadsaktiebolagen. 

 

På grund av rådande förhållanden på bostadshyresmarknaden anmäldes den svenska staten år 

2002 av den europeiska fastighetsägarunionen (European Property Federation) för 

överträdelse av EG:s statsstöd. Eftersom den europeiska fastighetsägarunionen ansåg att den 

svenska staten genom stadsstöd gynnar allmännyttiga bostadsaktiebolag, vilket leder till 

snedvridna konkurrensförhållanden på bostadshyresmarknaden (dir.2005:116). Till följd av 

anmälan beslutades under ett regeringssammanträde den 20 oktober 2005 att en utredning 

skall tillsättas för att se över de lagar och förordningar som styr hyresmarknaden i allmänhet. 

 

Utredningens uppgift var också att lägga fokus på en analys av allmännyttiga 

bostadsaktiebolags villkor och förutsättningar inom EU medlemskapets ramar, för att bedriva 

nationell bostadspolitik (dir.2005:116). Utredningen ledde fram till att riksdagen antog en rad 

olika lagförslag (prop. 2009/10:185). Ett av lagförslagen var bland annat en ny lag som styr 

hur allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag skall bedrivas (Lagen om allmännyttiga 

kommunala bostadsaktiebolag, SFS, 2010:879). Lagen trädde i kraft den första januari 2011 

och upphävde där med den tidigare lagen som reglerade allmännyttiga bostadsaktiebolag, 

(Lagen om allmännyttiga bostadsföretag [allbolagen], SFS 2002:102). Med allmännyttiga 

bostadsaktiebolag menas ett bostadsbolag som ägs till minst 50 procent av en eller flera 

kommuner och har som uppgift att främja bostadsförsörjningen i kommunen (SFS, 2010:879 

1§). 

 

Innan den nya lagen trädde i kraft använde sig många allmännyttiga bostadsaktiebolag av 

självkostnadskalkyler (Bejrum, Berglund, Hellström, Lind & Lundström, 2004). Definitionen 

av självkostnad enligt lagen var: ”Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än 

som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen eller landstinget 

tillhandahåller (självkostnaden)” (Kommunallagen [KL], SFS 1991:900, kap. 8:31§).  

 

Till följd av att lagändringen trädde i kraft ska allmännyttiga bostadsaktiebolag agera på ett 

affärsmässigt sätt. Lagändringen har gjort att de allmännyttiga bostadsaktiebolagen numera 

ska använda sig av kalkyler som visar på en långsiktig avkastning och därigenom kan bolagen 

inte använda sig av kalkyler som enbart täcker kostnader enligt regeringens proposition 

(2009/10:185).  
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1.2 Problemdiskussion 

De affärsmässiga krav som lagen om allmännyttiga bostadsaktiebolag tar upp är bland annat 

att kommunen ska ställa marknadsmässiga avkastningskrav på bolaget, inte täcka underskott i 

bolaget och att bolagen skall ta ut marknadsmässiga borgenavgifter och räntor på lån enligt 

regeringens proposition (2009/10:185). 
 

Före kravet om affärsmässighet fanns det exempel där politiska beslut tvingade vissa bolag att 

bygga fastigheter utan att täcka självkostnaderna för investeringen (Bejrum et al., 2004). De 

politiska besluten innebar att allmännyttiga bostadsaktiebolag lättare kunde ta beslut om att 

starta ett byggnadsprojekt, till skillnad från privata bolag som är tvungna att säkerhetsställa att 

projektet genererar en vinst, för att undvika konkurs.  
 

Nuförtiden gynnas inte de allmännyttiga bostadsaktiebolagen på samma sätt som tidigare 

eftersom det förväntas att både privata och allmännyttiga bostadsaktiebolag agerar efter 

liknande principer (Ibid.). Hamberg (2005) menar att i litteraturen om investeringar står 

ekonomiska bedömningar i fokus vid ett investeringsbeslut men enligt Löfsten (2009) beaktas 

många olika komponenter i beslutsunderlaget som ligger till grund för ett investeringsbeslut.  
 

Lützkendorf och Lorenz (2005)  menar att betydelsen för omgivningen och påverkan av 

miljömässiga- och sociala aspekter är viktiga på det långsiktiga planet och att fördelarna ska 

tas med i beräkningen, när beslut om investering fattas. Beslutsunderlaget kan således 

innehålla andra faktorer än rent ekonomiska. Enligt Modigliani och Miller (1958) kan en 

investeringskalkyl bygga på olika faktorer. Bland annat genom att försöka förutse framtiden 

och utifrån det göra en bedömning om det är ekonomiskt försvarbart att genomföra ett projekt 

för att gå med vinst. 
 

Till följd av ett regeringsuppdrag har Boverket under 2013 utfört en första uppföljning av den 

nya lagstiftningen på hyresbostadsmarknaden. Boverket har under utredningen sett det 

intressant att fortsätta följa hur allmännyttiga bostadsaktiebolag ser på nyinvesteringar 

eftersom det fortfarande saknas tydliga riktlinjer i fråga om hur allmännyttiga 

bostadsaktiebolag ska agera för att uppfylla de nya kraven (Boverket, rapport, 2012:15). På 

grund av att det saknas tydliga riktlinjer för hur allmännyttiga bostadsaktiebolag ska agera 

finner vi det intressant att undersöka vad som ingår i bolagens beslutsunderlag vid 

nyinvesteringar av fastigheter och hur beslutsunderlaget har förändrats. När förutsättningarna 

förändrades genom den lagändring som trädde i kraft den första januari 2011. 

1.3 Problemformulering 

Vad ingår i allmännyttiga bostadsaktiebolags beslutsunderlag vid nyinvesteringar av 

fastigheter och hur har beslutsunderlaget förändrats sedan lagändringen trädde i kraft den 

första januari 2011? 

1.4 Syfte 

Syftet med arbetet är att förstå hur allmännyttiga bostadsaktiebolag har förändrat sitt 

beslutsunderlag och vad som ligger till grund för beslutsfattandet vid nyinvesteringar av 

fastigheter, när bolagen numera måste handla på affärsmässiga grunder.  

1.5 Avgränsningar 

I uppsatsen kommer det endast att undersökas bolag som har utfört någon nybyggnation sedan 

2012, för att säkerställa att den nya lagen har tagits hänsyn till. 
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2. Teoretisk referensram 

I kapitlet kommer den teoretiska referensramen för uppsatsen att presenteras. Kapitlet inleds 

med en förklaring av hur allmännyttiga bostadsaktiebolag regleras av den svenska 

lagstiftningen. Sedan presenteras olika kalkylmodeller vid investeringsbedömningar som följs 

av avkastning och risk samt beslutsunderlag, vilket avslutningsvis sammanfattas i en modell. 

2.1 Allmännyttiga bostadsaktiebolag och lagstiftning 

Allmännyttiga bostadsaktiebolag har under årens lopp använts som centrala instrument i 

Sveriges bostadspolitik. Bolagen har under lång tid behandlats förmånligare än privata 

bostadsbolag när det gäller lån, bidrag och skatt. Staten motiverade den förmånligare 

behandlingen på grund av att allmännyttiga bostadsbolag inte drevs utifrån ett vinstdrivande 

syfte och inte för vinstmaximerande principer samt att dessa bolag förväntades ta ett större 

bostadssocialt ansvar (dir.2005:116). 

 

I många städer var investeringsviljan bland privata bostadsbolag väldigt begränsad vilket 

gjorde att allmännyttiga bostadsbolag var tvungna att tillhandahålla bostäder till rimlig hyra 

för invånarna. Under 1980-talet började den förmånligare behandlingen av allmännyttiga 

bostadsbolag att avvecklas (Ibid.). Den första januari 2011 infördes den lag som idag styr 

allmännyttiga bostadsaktiebolag (SFS, 2010:879). Lagändringen ersatte den tidigare lagen om 

allmännyttiga bostadsbolag (allbolagen, SFS 2002:102). 

  

Lagändringarna som trädde i kraft den första januari 2011 och som är viktigast att belysa för 

att förklara de förändrade förutsättningarna för allmännyttiga bostadsbolag är:  

 

 Allmännyttiga bostadsbolag skall vara aktiebolag som en kommun eller flera 

kommuner gemensamt har det bestämmande inflytandet över därigenom namnet 

allmännyttiga bostadsaktiebolag (SFS, 2010:879, § 1). Tidigare kunde 

även allmännyttiga bostadsbolag drivas av en stiftelse eller en ekonomisk förening och 

endast en kommun var tvungen att ha inflytandet över bolaget (allbolagen, SFS 

2002:102 1 kap. 1§).  

 

 Allmännyttiga bostadsaktiebolag skall drivas på affärsmässiga principer och endast ta 

emot stöd som inte strider mot EU kommissionens föreskrifter (SFS, 2010:879, 2§). 

Innan förändringen var allmännyttiga bostadsbolag tvungna att drivas utan vinstsyfte 

och endast skälig utdelning på den del av aktiekapitalet eller inbetalda 

medlemsinsatser som ägaren skjutit till kontant, fick göras (allbolagen, SFS 2002:102 

1 kap. 1§). 

 

 De allmännyttiga bostadsaktiebolagen ska främja bostadsförsörjningen i den eller de 

kommuner som är ägare till bolaget (SFS, 2010:879 1§, p2).  

 

 Överskott får också föras över till andra bostadsaktiebolag inom samma koncern eller 

till kommunen om överföringen används inom ramar för kommunens 

bostadsförsörjningsansvar (SFS, 2010:879 5§). 
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2.1.1 Affärsmässighet 

 

För att uppfylla de affärsmässiga principerna har många allmännyttiga bostadsaktiebolag fått 

nya ägardirektiv. I direktiven ska klara krav på avkastning för bolaget finnas som ska vara 

marknadsmässiga mot liknande privata bolags avkastningskrav. Bolagen skall också agera 

utifrån mål på långsiktig vinst i förhållande till den risk som antas. Affärsmässighet skall ses 

som ett övergripande förhållningssätt för företag som inte subventioneras vid investeringar i 

sin dagliga drift. Det är då viktigt att det finns ordentligt underlag och dokumentation för att 

visa att det inte förekommer någon form av otillåtet stadsstöd och varför åtgärder som utförs 

anses vara affärsmässiga. Relationen mellan kommunen och det kommunala 

bostadsaktiebolaget måste därför vara åtskilda (Prop.2009/10:185).  

 

Finansiering 

För finansiering av lån får de allmännyttiga bostadsaktiebolagen inte vända sig till kommunen 

för att låna pengar till lägre ränta än marknadsräntan för att få ekonomiska fördelar. Bolagen 

kan fortfarande få lån av kommunen om en marknadsmässig ränta sättas för lånet (Boverket, 

Rapport 2012:15). 

 

Hyressättning 

Intäkterna hos de allmännyttiga bostadsaktiebolagen kommer främst från hyresintäkter. 

Hyrorna fastställs utifrån liknande objekt och avvikelser från den reglerande hyresnivån kan 

prövas i hyresnämnden för att bestämma om hyrorna är skäliga. Ett allmännyttigt 

bostadsaktiebolag skall på lång sikt uppnå den största möjliga vinsten med hänsyn till 

bolagets risker. Bolagen ska därför agera rationellt och nivån på verksamhetens intäkter och 

kostnader ska kunna motiveras ur ett företagsekonomiskt synsätt. Hyresnivån som sätts ska 

därför vara den mest vinstgivande för företaget. Däremot måste det inte vara den högsta hyran 

som går att fastställa om det allmännyttiga bostadsaktiebolaget kan visa att en lägre hyra är 

bättre ekonomiskt på långsikt (SOU 2008:38, s. 556-557). 

2.2 Investeringskalkylering 

Några av de vanligaste kalkylmetoder som används vid investeringskalkylering är 

nuvärdesmetoden, annuitetsmetoden, pay-backmetoden, internräntemetoden, 

direktavkastningsmetoden, självkostnadsmetoden samt räntabilitets- och kassaflödesmetoden. 

I avsnittet behandlas bara de kalkylmetoder som är aktuella för allmännyttiga 

bostadsaktiebolag vid nyinvesteringar av fastigheter. 

 

Grundtanken med en investering är att projektet skall generera mer pengar än vad som 

satsades samt under processen förutse de olika kassaflöden som projektet belastas med 

(Cadman, 1973). Att göra en investering är oftast ett stort och viktigt beslut för ett företag 

eftersom det kostar mycket pengar samt tar upp tid och resurser under lång tid. En investering 

är också kostsam att avbryta eller att lägga ner innan den är klar, det är därför extra viktigt att 

göra en omfattande kalkyl som beslutsunderlag innan investeringar utförs.  (Cadman, 1973; 

Khan, 2008).  

 

En investeringskalkyl ska sträcka sig över flera år och ge en bild av vilka ekonomiska 

konsekvenser en investering kan medföra och därigenom inte kostnadsföras direkt. 

Investeringskalkylen tar hänsyn till vilka grundinvesteringar som görs för att se effekterna av 

följande års in- och utbetalningar för en viss period för att bedöma om investeringen är 

lönsam eller inte (Cadman, 1973; U.F.O.S. och Sveriges Kommuner och Landsting, 2006). 
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Investeringen beräknas också för en viss livstid där ett eventuellt restvärde eller en 

restkostnad finns i slutet av beräkningsperioden (Cadman, 1973).  

Syftet med en investeringskalkyl är att jämföra olika investeringar mot varandra, se hur 

betalningar vid olika tidpunkter påverkar investeringen, bedöma lönsamheten samt att ge en 

bild av investeringsrisken. Vilket följaktligen leder fram till om investeringen skall 

genomföras eller om pengarna kan investeras på annat sätt med högre avkastning (U.F.O.S. 

och Sveriges Kommuner och Landsting, 2006). Svårigheten med denna typ av kalkyl och den 

största utmaningen är att bestämma de framtida kassaflödena enligt Cadman (1973) , eftersom 

de aldrig är helt säkra och ofta beror på prognoser av förväntade intäkter. En längre tidsaspekt 

för investeringen leder till en större osäkerhet och medför därigenom en högre risk. Det är 

därför viktigt att använda olika siffror vid beräkningarna för att få en större förståelse för 

möjliga utfall vid eventuella förändringar mot prognosen (Cadman, 1973).     

2.2.1 Nuvärdemetoden 

Nuvärdesmetoden är den vanligaste metoden för företag när de räknar på investeringar enligt 

Brealey, Myers och Allen (2014) samt Fischer (1930). Metoden utgår från en investering som 

görs i nutid men som ska ge avkastning i framtiden. För att bestämma värdet på dessa 

framtida inbetalningar måste en nuvärdesanalys göras. Grundtanken är att beräkna om 

framtidens intäkter kommer att täcka dagens utgift, för att bestämma om investeringen är 

lönsam eller inte (Brealey, Myers & Allen, 2014). Brealey, Myers och Allen (2014) skriver att 

en krona idag är mer värt än en krona imorgon. Med det menas att de pengar som företag 

förfogar över kan investeras med ränta, vilket gör att samma summa ökar mer i värde till nästa 

år än om pengarna inte skulle ha placerats.  

 

För att beräkna nuvärdet behövs uppgifter på förväntade intäkter för en investering samt 

vilken kalkylränta som tas med i beräkningen. Kalkylräntan tar hänsyn till vilken avkastning 

alternativa investeringar kan ge, tidsspannet för inbetalningar samt kostnaden för kapital 

enligt Brealey, Myers och Allen (2014) medan Yard (2001) benämner kalkylräntans 

komponenter som kompensation för väntan, förlorad köpkraft och risk. 

 

För att beräkna nuvärdet av en investering används nuvärdesformeln. Där beräknas 

grundinvesteringen som ett negativt tal, därefter adderas den förväntade intäkten första 

perioden dividerat med ett plus kalkylräntan upphöjt med tiden. Blir summan av uträkningen 

större än noll blir investeringen lönsam (Brealey, Myers & Allen, 2014; Yard 2001). Brealey, 

Myers och Allen (2014) menar också att investeringen blir lönsam eftersom den på lång sikt 

kommer ge ett mervärde till företaget gentemot andra investeringar som skulle ge 

avkastningen i paritet med kalkylräntan. Om det däremot är ett negativt tal ska investeringen 

inte genomföras eftersom andra investeringar kan ge mer avkastning. 

 

Figur.1 Nuvärdesformel 

 

C0 = Initial Investment 

C = Cash Flow 

r = Discount Rate 

      (Brealey, Myers & Allen, 2014, s.105) 
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2.2.2 Självkostnadsmetoden 

Självkostnadsmetoden vid nybyggnation innehåller en investerings kostnadsdelar och 

innehåller alla delar från start för nybyggnation till allt är färdigställt och uthyrt. Den bygger 

på en nuvärdesberäkning av kostnader som innefattar allt från markköp till att bygget är 

färdigställt. Där inkluderas även kostnad för finansiering av kapital som krävs för att kunna 

färdigställa byggnaden till ett nollresultat (Clayton, Eichholtz, Geltner & Miller, 2007). 

Solomons (1968) menar däremot till skillnad från Clayton, Eichholtz, Geltner och Miller 

(2007) att självkostnadskalkyler dels innehåller direkta kostnader för investeringen men att 

den också ska bära en viss del av företagets gemensamma kostnader, beroende på projektets 

storlek.  

2.2.3 Direktavkastningsmetoden 

Enligt Persson (2011) består driftnettot av det överskott som kvarstår efter att normaliserade 

utbetalningar gjorts för drift, underhåll och fastighetsskatt samt att eventuell tomträttsavgäld 

har dragits av från bruttoinbetalningarna. Samtidigt som Whipple (1995) menar att 

driftöverskottet består av den faktiska eller förväntade återstående nettoinkomsten som 

kvarstår efter att avdrag för alla rörelsekostnader gjorts från bruttoinkomsten, innan 

amorteringar för lån dragits av.  

 

Persson (2011) menar också att när driftnettot beräknas skall kostnader som uppkommer från 

investeringar, stämpelskatt och andra förvärvskostnader inte tas med i beräkningarna. Detta 

driftnetto används som beräkning för i stort sett evig tid men korrigeras för differenser för 

faktiska förhållanden. Det kan också göras korrigeringar separat genom att nuvärdet beräknas 

för bedömda större investeringar i framtiden, de närmsta fem till tio åren (Persson, 2011). 

 

Gordons formel är en direktavkastningsmetod där nuvärdet räknas fram genom att 

normaliserade driftnetton år ett divideras med kalkylräntan som minskats med årlig värde- 

eller avkastningsförändringar, vilket är direktavkastningen (Persson, 2011; Brealey, Myers & 

Allen, 2014). Brealey, Myers och Allen (2014) menar även att formeln endast kan användas 

när den årliga värde- eller avkastningsförändringen är mindre än kalkylräntan.   

 

 

Figur. 2 Gordons formel: 

 

  
  

   
 

 

V = Nuvärde 

Dn = Normaliserat driftnetto  

g = årliga värde- eller avkastningsförändringar i % 

p = kalkylränta 

p-g = direktavkastning 

 
(Persson 2011, s.324-325) 
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2.2.4 Räntabilitets- och kassaflödesmetoden 

Enligt Persson (2011) och Brealey, Myers och Allen (2014) är räntabilitets- och 

kassaflödesmetoder principiellt uppbyggda genom att årliga driftnetton nusummeberäknas, 

utifrån en begränsad kalkylperiod med ett restvärde. Vid kalkylperiodens slut skall även 

restvärdet nusummeberäknas. Vid beräkning av restvärdet skall enligt Brealey, Myers och 

Allen (2014) hänsyn tas till eventuell försäljning, avveckling eller övriga kostnader som 

uppkommer vid kalkylperiodens slut. Persson (2011) menar även att i Sverige delas vanligtvis 

kalkylperioden in i två delar. Den ena delen är ofta en kortare tidsperiod på fem till tio år där 

årliga driftnetton diskonteras. Den andra delen består av evighetskapitalisering av driftnettot 

för första året efter kalkylperioden, tillbakaräknat till värdetidpunkten, med en kalkylränta. 

 

Figur. 3 exempel på kassaflödesmetodens principiella uppbyggnad 

 

V = Nuvärde 

H = Hyra 

D = Drift 

U = Underhåll 

F = Fastighetsskatt 

T = Tomträttsavgäld 

I = Investeringar i fastigheten 

Rn = Restvärde år n 

T = Tidsvariabel 

N = Kalkylperiod 

P = Kalkylränta på totalt kapital 
 

(Persson 2011, s.322) 

2.3 Avkastning och risk  

2.3.1 Kalkylränta 

Yard (2001) menar att kalkylränta är det räntekrav som finns i ett företag för kapital som ska 

investeras. Räntekravet grundar sig i avkastningen som ett företag kan få genom alternativa 

placeringar men också för ägarnas avkastningskrav på investerade pengar enligt Brealey, 

Myers och Allen (2014). Yard (2001) menar också att företaget kräver ersättning för sin 

väntan eftersom det finns ett pris på tid och att det finns en osäkerhet om framtiden, vilket gör 

att en uppoffring av kapital kräver en större kompensation i framtiden för att väga upp 

osäkerheten. Vidare menar Yard (2001) att det därför krävs en omräkningsfaktor (kalkylränta) 

som skall innehålla kompensation för väntan, förlorad köpkraft och risk. Vilket Persson 

(2011) i stort sett har samma syn på, men menar att kalkylräntan innehåller realränta, inflation 

och en riskfaktor.  

Precis som Yard (2001) och Brealey, Myers och Allen (2014) menar Greve (2003) att det inte 

går att jämföra en investerings finansieringskostnad till exempel ett banklån med låg ränta 
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med hur stor kalkylräntan ska bli. Eftersom ett banklån inte enbart påverkar en enskild 

investering utan att det även ger effekter på företagets belåningsgrad, vilket i sin tur bidrar till 

ökade kostnader för eget kapital. Därför skulle det genom att endast göra beräkningar på 

finansieringskostnaden ge en för låg kalkylränta.  

Enligt Greve (2003) är huvudprincipen att belasta investeringen med en genomsnittlig kostnad 

för allt kapital. Det är inte ovanligt att företag använder sig av samma kalkylränta till olika 

investeringar men det behöver inte vara någon större nackdel, bara investeringarna faller 

under normal verksamhet och risk. 

2.3.2 Avkastning 

Förhållandet mellan inkomster och satsat kapital benämns som avkastning, förenklat kan det 

beskrivas som hur mycket extra värde varje investerad krona ger (Fischer, 1930; Brealey, 

Myers & Allen 2014). Avkastning kan beräknas som nutida inkomster som räknas om till 

framtida värden genom att beräkna ränta på ränta eller som förväntade framtida inkomster 

som räknas om till dagens värde enligt en nuvärdesberäkning. Härigenom tar företagen 

hänsyn till framtida händelser genom att använda sig av en kalkylränta (Fischer, 1930; Steel, 

1992).  

 

Nuvärdesmetoden är den vanligaste och viktigaste metoden när avkastning skall beräknas, 

eftersom den tar hänsyn till osäkerheter i framtiden. Från utfallet av framtida inkomster 

omräknat till dagens värden kan sedan värdet på investeringen fastställas. Är sedan de 

framtida inkomsterna omräknat till dagens värde större än kostnaden för investeringen, skall 

den utföras (Fischer 1930; Brealey, Myers & Allen 2014). 

2.3.3 Risk 

Vid varje investering som förväntas ge avkastning finns nästan alltid en risk. Risken 

samvarierar oftast med hur hög avkastningen förväntas bli men det finns också riskfri 

avkastning i form av kortfristiga statsobligationer, dock ger dessa ingen högre avkastning 

(Sharpe, 1964). Främst används data för den historiska risken för att bedöma risken hos en 

tillgång, eftersom osäkerheten i det framtida förmögenhetsvärdet anses vara stabil över tiden 

(Lekander & Söderberg, 2011).  

 

Det finns två olika huvudfaktorer som förknippas med risk i en hyresfastighet enligt Bejrum 

och Lundström (1996). Dessa är affärsosäkerhet och finansiell osäkerhet. Affärsosäkerheten 

innefattar faktorer som påverkar hyran, drift, underhåll samt marknadspriset. Den finansiella 

osäkerheten består främst av hög lånefinansiering vilket kan medföra likviditetsproblem och 

ränta samt amorteringar som då kan bli större än driftnettot vilket gör att pengarna inte räcker 

(Bejrum & Lundström, 1996). 

 

I en studie av Keeris (2007) gjord i Nederländerna belyser författaren risker som påverkar 

investeringar av fastigheter.  Där finner författaren att placeringen av fastigheten påverkas på 

tre olika plan av risk. Det första planet är internationellt, andra är nationellt och det tredje är 

på lokal nivå. Keeris (2007) anser att det viktigaste planet utifrån investering av fastigheter 

ligger på det lokala planet där det finns flest faktorer som kan påverka värdet av en fastighet 

och därigenom ska störst vikt läggas där. Författaren menar att den lokala marknaden kan 

delas in i olika riskgrupper utifrån de olika parametrarar i områdena som påverkar hur hög 

risken blir. Bejrum och Lundström (1996) anser även att bolag måste ta hänsyn till att faktorer 

i området runt fastigheten påverkar osäkerheten för fastigheten.  
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2.4 Övriga beslutsfaktorer   

Det finns begränsat med forskning på hur icke finansiella faktorer värderas i kalkylen vid en 

nyinvestering. Trots att det på senare tid har givits allt större utrymme till att använda icke 

finansiella faktorer vid investeringsbeslut (Alkaraan & Northcott, 2006). Framförallt 

förekommer det icke finansiella faktorer vid utveckling av nya arbetsmetoder och på 

investeringar som är långsiktiga. Resultatet av Alkaraan och Northcott (2006) studie av stora 

tillverkningsföretag i Storbritannien visar att strategiska (icke finansiella) och finansiella 

kalkyler sällan används tillsammans. När strategiska värden tas med i beräkningen görs det 

oftast genom enkla lösningar till exempel genom ett tillägg på risken för investeringen enligt 

Alkaraan och Northcott (2006)   

2.4.1 Strategier 

Löfsten (2009) menar att strategiska investeringar ofta är fundament i företagets framtida 

verksamhet och att det inte skall finnas några motsättningar mellan strategiska och 

kalkylmässiga motiv för investeringar. Investeringar som görs i exempelvis ny teknologi 

innehåller ofta kunskaps- och inlärningsmoment men är oftast något som inte ryms i en 

investeringskalkyl. Vidare menar Löfsten (2009) att det också finns värden i den erfarenhet 

som företag och dess ledning får genom att prova nya produkter. 

För företag som vill optimera sin vinst i verksamheten, finns det tre generella strategier att 

välja mellan för att planera sitt fastighetsbestånd enligt Singer, Bossink och Vande Putte 

(2007). Strategierna är följande: stegvis tillväxtstrategi, värdebaserad strategi och 

standardiserad strategi. 

 

Stegvis tillväxtstrategi  

Stegvis tillväxtstrategi går ut på att företaget växer i små steg över tid. När beslutsfattare inom 

företag inte har tillräcklig information för att fatta stora beslut läggs beslutet på is tills 

tillräckligt med information finns tillgänglig för beslutsfattaren. Under dessa omständigheter 

är huvudmålet för organisationen att tillgodose de fysiska krav som ställs på verksamheten, 

vilket ofta resulterar i ett slumpartat fastighetsbestånd vilket inte är en medveten 

konkurrensstrategi för organisationen. De fördelar som strategin kan medföra är att portföljen 

för fastighetsbeståndet utvecklas, prognostiden förkortas och att strategin är flexibel. Det finns 

också några nackdelar som strategin kan medföra. Strategin tillåter investeringar som inte är 

optimala för verksamheten men fastigheterna måste ändå ses som investeringar på lång sikt, 

vilket kan leda till att sammansättningen av fastighetsbeståndet kan bli oklart (Singer, Bossink 

& Vande Putte, 2007) 

 

Värdebaserad strategi  

Värdebaserad strategi betyder att företag uttrycker värden och riktning för sin organisation, 

genom sitt fastighetsbestånd. Varje enskild fastighet skall belysa både funktion och 

symboliskt värde för organisationen. Fastigheters placering och utseende används för att 

symbolisera värden i företaget genom att påverka anställdas och kunders beteende utifrån 

bolagets image. Fördelarna som denna strategi kan medföra är att kommunicera genom 

företagets image, använda olika typer av design för att forma beteende och uppmuntra till 

dialog för framtiden. De nackdelar som strategin kan medföra är att den kan bli kostsam och 

att stora resurser krävs samt att avvägningar måste göras mellan funktionalitet och utseende 

(Ibid.). 
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Standardiserad strategi   

Standardiserad strategi betyder att företag använder sig av en strategi för att samordna alla 

fastigheter inom beståndet i hela organisationen, utifrån en standardmall. Beslut som fattas 

med hänsyn till en sådan mall tas vanligtvis utifrån förutsägelser om fastighetsbeståndets 

framtida krav. Strategin används av bolag genom rationalitet och förnuftighet för stora 

fastighetsbestånd och fokuserar på effektivt företagande, kostnader och anställdas 

handlingssätt. Fördelarna med denna strategi kan vara att bra kontroll sker över tilldelningen 

av resurser för olika objekt, värderingen av fastighetsportföljen är tydlig och att 

standardiserade fastigheter förstärker en dominant kultur. De nackdelar som denna strategi 

kan medföra är att standardisering kan utgöra hinder för anpassning av nya krav, att repetition 

inte nödvändigtvis betyder att det är hög kvalité och att standard kan anses stelt och inte vara 

anpassningsbart (Ibid.).  

2.4.2 Samhällsekonomiska investeringar 

Enligt Löfsten (2009) utgörs beslutsfattandet vid samhällsekonomiska investeringar av 

personer eller organisationer som representerar stat eller kommun och därmed företräder 

samhällsinvånarna. Till skillnad från företag som har som målsättning att få högsta möjliga 

vinst eller största möjliga tillväxt menar Löfsten (2009) att det finns andra typer av mål på en 

samhällsnivå för dess organisationer, vilket styr de metoder som används. Hediger (2010) 

menar dock till skillnad från Löfsten (2009) att ett ökat socialt ansvar är ett bra sätt för alla 

företag för att försäkra sig om att behålla kunder och skapa ett gott rykte. Det gynnar företaget 

och vinsten på lång sikt eftersom det sociala ansvaret är något som påverkar kundernas 

beslutsfattande allt mer på senare år (Hediger, 2010). 

Till skillnad från en generell investeringskalkyl skall en samhällsekonomisk 

investeringskalkyl visa hur investeringen medför ett effektivt utnyttjande av samhällsresurser 

(Löfsten, 2009). Vidare menar Löfsten (2009) och Hediger (2010) att det precis som i en 

generell investeringskalkyl skall finnas olika kostnads- och intäktsposter som skall 

identifieras och värderas. Löfsten (2009) menar dock att i vissa fall kan det vara svårt och 

knappt meningsfullt att värdera en viss konsekvens.  

2.5 Investeringsbeslut 

För att kunna fatta ett perfekt investeringsbeslut måste all information finnas tillgänglig. Det 

är något som i stort sett aldrig förekommer i praktiken eftersom ett beslut tas utifrån den 

information som finns att tillgå. För att fatta bra beslut utifrån den information som finns 

tillgänglig menar Howard (1988) och Lützkendorf och Lorenz (2005) att det gäller att 

identifiera det grundläggande problemet (Problem) och anledningen till att investeringen ska 

genomföras.  

Lützkendorf och Lorenz (2005) menar också att en viktig del är kravinsamling (Synthesis – 

elicitation), som innefattas av vad projektet skall bidra med när det är klart. Kravinsamlingen 

kan delas in i tre punkter. Vilka är alternativa investeringar (Choice), modeller och relationer 

mellan beslut (Information) samt värde och risk för en investering (Preferences). Dessa 

faktorer ska genom ett konsekvent och logiskt sammanställande (Analysis – Logical 

(evaluation) leda till ett beslut om investeringen ska genomföras eller inte (Decision). Både 

Howard (1988), Hamberg (2005) och Löfsten (2009) menar att fatta beslut om en investering 

är komplext och det är därför viktigt att väga in fler delar i kalkylen än enbart det 

ekonomiska.  
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Figur 4. Beslutsprocessen 

 

(Lützkendorf & Lorenz, 2005, s. 681) 

2.5.1 Kalkylkomponenter 

Hamberg (2005) menar att i litteraturen som behandlar investeringsbedömningar står de 

ekonomiska bedömningarna i fokus. Det finns även andra orsaker att ta hänsyn till enligt 

Löfsten (2009) som menar att när ett investeringsbeslut skall tas beaktas många 

kalkylkomponenter för beslutssituationen. En mängd antaganden görs och vägs in i 

kalkylmodellen för att sedan beräknas genom en kalkylmetod som ligger till grund för ett 

investeringsbeslut. 

Enligt Lützkendorf och Lorenz (2005)  är miljömässigt- och socialt ansvar något som skall tas 

med i beslutet om en investering skall genomföras eller inte. Vidare beskrivs att betydelsen 

för omgivningen och påverkan av miljömässiga- och sociala aspekter är viktiga på det 

långsiktiga planet och att fördelarna ska tas med i beräkningen när beslut om investering 

fattas. Hur detta skall genomföras är dock inget som Lützkendorf och Lorenz (2005) konkret 

beskriver eftersom deras slutsatser ligger utanför vad som skall ingå i en kalkyl. Vilket skiljer 

från Howard (1988), Hamberg (2005) och Löfsten (2009) som menar att enbart delarna i en 

kalkyl ska leda fram till ett beslut.  

Figur. 5 Investeringsbeslut 

 

 
 

Olika delar som ingår i beslutsunderlaget vid ett investeringsbeslut. Exempelvis kalkylparametrar, olika problem 

och efterfrågan ingår i den modell och räknas fram vilket ger ett resultat om investeringen är lönsam eller inte 

(Löfsten, 2009, s.18).  
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2.6 Sammanfattande figur 

De allmännyttiga bostadsaktiebolagen har styrts av en lagstiftning som skiljt sig från övriga 

privata bostadsbolag. Den första januari 2011 infördes en lagändring som minskat skillnaden 

mellan allmännyttiga- och privata bostadsaktiebolags regler. Vilket har gjort att allmännyttiga 

bostadsaktiebolagen numera måste handla efter affärsmässiga principer vid investeringar 

(dir.2005:116). I beslutsunderlaget vid en investering ingår flera faktorer, till exempel en 

investeringskalkyl, avkastning och risk samt övriga beslutsfaktorer. Vad som ingår i 

beslutsunderlaget och det som har förändrats på grund av lagändringen, ligger till grund för ett 

allmännyttigt bostadsaktiebolags investeringsbeslut. 

 

 

(Komponerad av Gustavsson & Sundberg-Hjalmarsson, 2014) 
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3. Metod 

I kapitlet beskrivs vårt tillvägagångssätt för utformning av uppsatsen. Vårt val av litteratur 

och datainsamling presenteras samt en beskrivning av hur vi gick tillväga när vi valde företag 

och intervjupersoner för uppsatsen. Vidare diskuteras uppsatsens giltighet och tillförlitlighet 

samt tillvägagångssättet för analys i uppsatsen. 

3.1 Metodansats 

Vi startade arbetet med uppsatsen utifrån ett deduktivt arbestsätt där den teoretiska 

referensramen sattes upp utifrån våra förväntningar av vad den borde innefatta. Under 

processen märkte vi att det blev problem att få bra struktur eftersom det fanns väldigt lite 

forskning på området och våra egna kunskaper var begränsade. Vi valde därför att utföra en 

pilotintervju för att få djupare kunskap om vilka teorier som är applicerbara vid 

beslutsfattande hos allmännyttiga bostadsaktiebolag. Uppsatsen är därför utförd utifrån en 

kombination av en deduktiv- och induktiv ansats där vi först samlat in teori och modeller som 

berör området. För att sedan utföra en pilotintervju som gav oss en uppfattning av hur bolaget 

använder sig av olika delar i sitt beslutsunderlag. Därefter har olika delar anpassats samt att 

nya delar har implementerats. 

Jacobsen (2002) menar att om enbart en deduktiv ansats används finns risken att forskaren får 

fram självuppfyllande profetior med begränsad information eftersom forskaren bara får fram 

det de letar efter. Vid en induktiv ansats antas forskaren gå ut med ett helt öppet sinne men 

Jacobsen (2002) menar att detta är naivt att tro och människor oftast, medvetet eller 

omedvetet, avgränsar informationen. Genom att kombinera dessa metoder hoppas vi kunna 

minska dessa risker och få en mer tillförlitlig uppsats.  

3.2 Undersökningsmetod 

I uppsatsen har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod vilket enligt Jacobsen (2002) 

innebär att ett mindre antal respondenter frågas ut genom djupgående intervjuer. 

Lagändringen genomfördes för drygt tre år sedan och det finns därför inte mycket information 

eller studier gjorda i ämnet vilket resulterar i att kvalitativa intervjuer är fördelaktigt för att få 

kunskap och ny information i ämnet. Eftersom det enligt Jacobsen (2002)  är fördelaktigt med 

kvalitativa intervjuer för att få fram ny information. Intervjuerna granskas noggrant och 

sammanställs i ett empirikapitel, för att sedan jämföras med teorier och modeller.  

Jämförelsen mynnar sedan ut i en analys och en slutdiskussion.  

 

Metoden har valts eftersom vi i uppsatsen har en intensiv frågeställning där vi vill förstå hur 

allmännyttiga bostadsaktiebolag på djupet har förändrat sitt beslutsunderlag och vad som 

ingår i beslutsunderlaget vid nyinvesteringar av fastigheter. Efter att den nya lagen för 

allmännyttiga bostadsaktiebolag trädde i kraft den första januari 2011, vilket gör att 

djupgående intervjuer är mest lämpat för att få fram uttömmande svar för att kunna besvara 

frågeställningen.  

 

Vi har valt att enbart undersöka allmännyttiga bostadsaktiebolag i Halland på grund av 

bekvämlighet och ekonomi. Eftersom vi bor och studerar i Halmstad blev det också lättast att 

få kontakt med företag i regionen. Inriktning mot fastighetsbranschen har valts eftersom det är 

relevant för vår utbildning som bygg- och fastighetsekonomer men också för att vi är 

intresserade av fastighetsbranschen. Vi är medvetna att avgränsningen mot Halland kan 

komma att påverka tillförlitligheten på uppsatsen och göra den snäv vid fortsatt användning 
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men vi har ingen anledning att tro att Halland skiljer sig från liknande län sett till befolkning 

och läge. Trots det kommer resultatet av uppsatsen inte gå att generalisera. Eftersom vårt 

urval är begränsat och synen på det allmännyttiga bostadsaktiebolagets sociala ansvarstagande 

roll skiljer sig mellan olika kommuner vilket påverkar bolagens beslutsfattande. 

 

Innan vi började med uppsatsen var våra kunskaper grundläggande eftersom vi tidigare läst 

kurser inom området. Detta gjorde att vi kunde välja en problemformulering utifrån våra 

tidigare kunskaper, för att sedan börja samla tidigare forskning. Vi har till viss del använt oss 

av kurslitteratur som stöd för de grundläggande områdena inom investeringskalkylering, för 

att sedan fördjupa oss genom information av relevanta vetenskapliga artiklar, för att höja 

tillförlitligheten. Det finns dock begränsat med forskning om nybyggnation utförda av 

allmännyttiga bostadsaktiebolag både före och efter lagändringen vilket har gjort att vi blivit 

tvungna att använda oss av artiklar som är skrivna för andra situationer men ändå håller viss 

relevans för oss, vilket sänker tillförlitligheten. 

 

Vetenskapliga artiklarna har vi funnit genom att söka på ord som real estate, construction, 

yield, cap rate, calculation, investment decision m.fl. men även genom att läsa uppsatser och 

rapporter från till exempel SABO och Boverket, för att få tips om relevanta artiklar som sedan 

sökts upp genom sökmotorn på Halmstad högskolebibliotek och Google scholar. 

 

Den lagtext som används i uppsatsen är hämtad från lagboken. Som bakgrund till lagtexten 

har dispositioner och propositioner utställda av regeringen används vilket ligger till grund för 

vår problemformulering. Dispositionerna och propositionerna är hämtade från regeringens 

hemsida.  

3.4 Datainsamling 

Kvalitativ data har samlats in genom intervjuer av personer med lämpliga befattningar 

i allmännyttiga bostadsaktiebolag. Befattningarna har varierat och är något som diskuteras 

närmare under rubriken “3.5 urval”. Intervjuerna har gjorts på plats hos de allmännyttiga 

bostadsaktiebolagen runt om i Halland förutom intervjun med Kilersjö på Eksta på grund av 

logistiska skäl. Intervjun med Kilersjö utförde på ett hotell i Kungsbacka nära tågstationen. Vi 

har valt att använda oss av en delvis strukturerad intervjuform, där respondenterna tagit del av 

ämnet och huvudfrågorna i förväg. För att försäkra oss om att vi fått tag på “rätt” 

intervjupersoner samt att personen besitter den kunskap som vi efterfrågar i ämnet eftersom 

det huvudsakliga syftet med intervjuer är att ta reda på specifik information enligt Merriam 

(1994).  

 

Vår intervjustruktur innehöll huvudfrågor med flexibel ordning som följdes upp med 

följdfrågor för att kunna få öppna svar och tillåta respondenten att tala fritt inom området, 

samtidigt som vi fick svar på våra frågor. En fördel med denna intervjustruktur jämfört med 

en strukturerad intervju är att samtalet kan bli mer naturligt (Merriam, 1994). Det är någon 

som har medfört att vi under processen med intervjuer av personer i olika företag, har fått ny 

information som har kunnat användas till nästkommande intervjuer.  

 

Vår intervjustruktur tillåter att vi kan justera intervjun vilket medfört att det framkommit mer 

information under intervjuerna. Det är dock något som försvårar replikationen för någon 

annan som skulle vilja kontrollera vår empiri eftersom det blir svårt att få fram samma 

information igen när inga direkta frågor finns enligt Backman (2008). Vi valde att använda 

oss av ljudinspelning vid intervjuerna för att lättare kunna gå tillbaka och lyssna igenom vad 

som sagts och för att säkerställa citat och kontrollera om något varit oklart. En av intervjuerna 
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utfördes utan ljudinspelning eftersom respondenten inte ville det. Att använda sig av 

ljudinspelning underlättar och säkerställer att det som sagt under intervjuerna återges på rätt 

sätt (Jacobsen, 2002).  

 

Förutom intervjuerna har vi också tagit del av de valda företagens årsredovisningar samt 

kalkyler som används vid nyproduktion av fastigheter. Dokumenten anses som tillförlitliga 

källor enligt vår mening, då det enligt Merriam (1994) är viktigt att bedöma dokument 

kritiskt. Användandet av ytterligare information gjorde vi för att säkerställa att det 

respondenterna sagt överensstämmer med vad företagen presenterar.  

3.5 Urval  

Urvalet av intervjupersoner till uppsatsen har gjorts genom att vi har tagit kontakt med de 

olika bostadsaktiebolagen som varit aktuella för vår studie och sedan frågat oss fram till vem 

vi bör ha som kontakt på respektive företag. Företagen som har intervjuats är HFAB i 

Halmstad, FABO i Falkenberg, Eksta i Kungsbacka och Varbergs bostad AB. Enligt Jacobsen 

(2002)  är tid och resurser ett av de största problemen vid öppna intervjuer. Vi har valt att 

enbart intervjua en respondent från varje företag och istället ta med fler bolag för att få större 

möjlighet till bredd på empirin.   

Det är viktigt att få ut mesta möjliga information från respondenten enligt Merriam (1994). 

Personerna som har intervjuats har olika befattningar på företagen, till exempel VD, 

fastighetsutvecklingschef och ekonomichef. Vi tror att företagen har valt personer med olika 

befattningar som respondenter till vår uppsats eftersom företagen är av olika storlek och 

bedrivs på olika sätt. Vilket resulterar i att personer med olika befattningar har olika 

ansvarsområden och insyn i olika delar av företagens verksamhet.  

3.6 Reliabilitet och validitet 

I empirin har vi samlat in information från en rad olika respondenter. De intervjuade 

respondenterna har haft olika befattningar men alla har varit insatta i hur beslutsprocessen 

kring ett allmännyttigt bostadsaktiebolag fungerar. Vid intervjuerna har vi använt oss av en 

delvis strukturerad intervjuguide där huvudområden har presenteras i förväg för respondenten. 

Intervjun har sedan utgått från valda huvudområden för att sedan kompletteras med 

följdfrågor där vi velat gå djupare.  

Vi har jämfört de svar vi har fått mot årsredovisningar och kalkyldokument för motsvarande 

bolag eftersom reliabiliteten och validiteten stärks genom triangulering enligt Merriam (1994) 

och Jacobsen (2002). 

Alla respondenter vi har intervjuat har talat öppet om ämnet och vi har inte upplevt att någon 

av respondenterna avstått från att svara på vissa frågor eller försökt komma runt någon fråga. 

Enligt Jacobsen (2002) är det viktigt med en god relation mellan intervjuarna och 

respondenten för att få tillgång till all information och på grund av det, höja validiteten. Vilket 

har tagits hänsyn till. Vi är dock medvetna om att intervjueffekten kan ha påverkat de svar vi 

har fått genom vår närvaro.   

Efter önskemål av tre respondenter har vi skickat tillbaka det vi skrivit i empirin för att 

respondenterna skulle ha möjlighet att kontrollera att vi har uppfattat dem på rätt sätt samt 

kontrollera att uppgifterna i empirin stämmer. Vi har fått tillbaka synpunkter från en 

respondent och har därefter bearbetat texten för att ta hänsyn till respondenternas synpunkter. 

Varje företag har bara fått sin egen empiridel eftersom den endast är relevant för dem. 
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Eftersom ett möte mellan människor handlar om personkemi, stämning i rummet, hur 

följdfrågor ställs samt hur en intervju utvecklas är det svårt att exakt samma resultat 

återupprepas om någon annan utförde intervjun vid ett annat tillfälle (Jacobsen, 2002). Vilket 

sänker reliabiliteten i vår studie. Det är dock ett vanligt problem när djupgående intervjuer 

görs och vi anser att vår delvis strukturerade intervjuguide hjälper att öka reliabiliteten.  Enligt 

Jacobsen (2002) är det upp till läsaren att själv bilda sig en uppfattning om resultatet skall 

anses vara relevant för uppsatsen eller inte. 

3.7 Analysmetod 

Vi har under insamlingen av empiri haft ett objektivt förhållningsätt när vi genomfört 

intervjusamtal och fokuserat på vissa detaljer i samtalen, för att försöka få respondenterna att 

förklara närmare. Vilket enligt Jacobsen (2002) är fördelaktigt när djup vill uppnås i en 

intervju. 

Vi har vid sammanfattning av intervjusamtal systematiserat informationen som vi tagit del av 

i olika rubriker, för att lättare kunna koppla information till olika teorikapitel i vår 

referensram. Sammanställningen har under processen med uppsatsen reducerats för att ta bort 

sådan information som inte är intressant eller saknar relevans för vår uppsats eftersom det 

enligt Jacobsen (2002), är lättare att få en överblick över materialet samt att det underlättar för 

andra läsare. 

När systematiseringen av informationen från intervjuerna färdigställts har vi börjat tolka 

insamlad information från bolagen.  För att se skillnader och likheter samt de förändringar 

som skett i bolagens beslutsunderlag vid nyinvesteringar av fastigheter. Vi har i skedet med 

systematisering av empirin upptäckt saker vi vill ha förtydligade från respondentens sida samt 

upptäckt förhållanden vi vill gräva djupare i och har därmed åter kontaktat respondenter för 

ytterligare/fördjupande frågor. Vilket är att föredra enligt Jacobsen (2002) som skriver att det 

är i skedet med systematisering det verkligen märks vad som sagts och gjorts. 

Under analysprocessen i uppsatsen har vissa steg gjorts parallellt samt att vi gått tillbaka och 

ändrat information under processen, vilket har underlättat. Det är en av de stora fördelarna 

med en kvalitativ uppsats enligt Jacobsen (2002). 
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4. Empiri 

I nedanstående kapitel kommer empiri till uppsatsen att presenteras i form av 

sammanfattande intervjuer med de bostadsaktiebolag som medverkat i uppsatsen. 

Intervjuerna är utförda med personer som har olika befattningar men som alla är väl insatta i 

beslutsprocessen vid investeringsbeslut av nybyggnation av fastigheter. Intervjuerna är 

presenterade i den ordning de är utförda. 

4.1 Halmstads Fastighets Aktiebolag (HFAB) 

Intervjun är utförd med Marie Dellhag som är fastighetsutvecklingschef på HFAB sedan tre 

år tillbaka samt en kortare kompletterande telefonintervju med Erik Johansson, administrativ 

chef. Datum för utförandet av intervjuerna är 19 mars samt 16 april. 

HFAB är Hallands största allmännyttiga bostadsaktiebolag och har ett fastighetsbestånd på ca 

10 000 bostäder och lokaler. HFAB bildades som många andra allmännyttiga 

bostadsaktiebolag på 40-talet då urbaniseringen var stor och det rådde brist på bostäder i 

städerna. Enligt kommunens ägardirektiv skall bolaget äga 50-60 procent av kommunens 

hyreslägenheter samt genom nyproduktion skapa 110 nya bostadslägenheter årligen. Bolaget 

äger ca 55 procent av hyresfastighetsbeståndet men nyproduktion av 110 bostadslägenheter är 

något som inte uppfyllts varje år på grund av att det är svårt att få byggrätter enligt Dellhag.  

De största pågående nybyggnationerna finns på Nissanstrand (154st) och Sofieberg (48st). 

Efterfrågan på hyresrätter i Halmstad är mycket hög och inflyttningen till kommunen är 

betydligt högre än vad den totala nyproduktionen av alla bostäder är vilket har medfört att 

HFAB har lyckats hyra ut lägenheter som ännu inte är byggda i stor omfattning, vilket är 

ovanligt enligt Dellhag.  

Investeringskalkyl 

Vid upprättande av en investeringskalkyl använder sig HFAB av en nuvärdesberäknad 

kassaflödeskalkyl som sträcker sig över tolv år enligt Dellhag. Vid kalkylperiodens slut ska 

det finnas ett beräknat restvärde samt att det inte skall finnas ett nedskrivningsbehov på 

fastigheten eftersom det enligt Dellhag inte utförts affärsmässigt. Kalkylmetoden har företaget 

använt sig länge av och är inget som har förändrats efter lagändringen 2011. Dellhag menar 

att det beror på att HFAB drivits som ett eget fristående bolag en längre tid och därför handlat 

affärsmässigt länge.  

Grundinvesteringen består av alla de kostnader för den färdigställda fastigheten.  Kostnaden 

sätts år noll som följs av det beräknade positiva driftnetto för de kommande tolv åren, upphöjt 

med kalkylräntan. I kalkylen beräknas förväntade driftnetton som intäkter för 

nybyggnationen, vilket består av hyresintäkter. Från intäkterna subtraheras sedan kostnader 

för drift, underhåll och fastighetsskatt, vilket ger ett driftnetto varje år enligt Dellhag.  

Enligt Dellhage skall försäljning av en färdigproducerad fastighet alltid gå att sälja för 

minst byggkostnaden. Utgångspunkten gör att de som företag handlar affärsmässigt och 

att det blir en slags säkerhet för en bakvänd kalkyl. Eftersom kostnader som läggs ner på 

ett projekt alltid ska gå att få tillbaka genom en försäljning.  

HFAB vill hålla en hyra som är marknadsmässig men som är gynnsam för sina hyresgäster. 

Hyrorna som bestäms är enligt Dellhage inte maximerade och styrs till största del av 

bruksvärdet men det finns ett visst spelrum för prissättningen av hyror.  
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Avkastning och risk 

HFAB har ett genomsnittligt avkastningskrav från kommunen på fyra procent av totalt kapital 

över en tre årsperiod. Avkastningskravet har inte förändrats på grund av lagändringen 2011 

och varit bestämt till fyra procent en längre tid.  Eftersom HFAB arbetar långsiktigt är det 

därför bättre att ha ett krav över en treårsperiod än årligen menar Dellhag. 

Enligt Dellhag finansierar HFAB ofta sin byggnation med enbart, eller till stor del eget 

kapital. Inom den närmsta framtiden skall stora investeringar göras vilket dock tvingar 

företaget att låna kapital vid nya investeringsprojekt. Finansieringen beräknas bestå av lånat 

kapitalet till 25 procent och av eget kapital till 75 procent.  

HFAB tar sina lån genom kommunens internbank och kostnaden för ett lån bestäms efter att 

kommunen tar in prisuppgifter från olika banker, för att säkerställa en marknadsmässig ränta. 

Eftersom kommunala bolag inte ska få fördelar mot privata företag, genom billigare 

finansiering av kapital enligt Johansson. HFAB har sedan tidigare lån i vanliga banker med 

kommunen som säkerhet men numera tas alla lån genom kommunens internbank. Systemet 

med marknadsmässiga kostnader för belåning av kapital är något som har funnits under en 

lång tid i HFAB och är därför inget som har förändrats på grund av lagändringen 2011 enligt 

Johansson. 

Vid en investeringskalkyl bestäms kalkylräntan utifrån ett avkastningskrav för fastighetens 

läge och där även inflation ingår. Skalan för olika lägen ligger mellan A-D där olika 

avkastningskrav bestäms beroende på hur bra läget i staden är. Dellhag berättar att skalan som 

HFAB använder sig av inte är specifik för dem utan används av många företag i branschen. 

Lägesskalan HFAB använder sig av är utarbetad av Forum, som är ett fastighetskonsultföretag 

inom värdering och marknadsanalys.  

Förutom kalkylräntan räknar HFAB också med viss risk vid nybyggnation. Risken ligger 

mellan 1,5 – 2 procent och i vissa fall högre, beroende på olika påverkande faktorer. 

Procentsatsen har inte förändras på grund av lagändringen 2011 och HFAB har sedan lång tid 

tillbaka räknat med ett risktillägg. Till exempel menar Johansson att läge är en viktig aspekt 

samt vilken typ av fastighet som byggs. En fastighet med mycket femrumslägenheter har en 

högre risk än en fastighet med mindre lägenheter, eftersom mindre lägenheter är lättare att 

hyra ut, vilket är något som tas med i beräkningarna. En annan faktor som påverkar är om det 

finns lokaler i fastigheten. I dessa fall ökar risken väsentligt om fastigheten inte ligger centralt 

i staden enligt Johansson. 

Figur.6 – Forums avkastningskrav 

 

(HFAB årsredovisning, 2013, s.12) 

Övriga beslutsfaktorer 

Vid en investering av vissa nybyggnadsprojekt går inte alltid den ekonomiska kalkylen att 

räkna hem. Ett konkret exempel är trygghetslägenheter i en tätort som HFAB utfört enligt 

Dellhag. Företaget får värdera åtgärden på lång sikt ur andra perspektiv, till exempel höjs 
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värdet i området av bebyggelsen. Andra värden som bebyggelse kan innebära är motverkande 

av segregering, vilket tillika är en uppgift som HFAB har eftersom de ska främja kommunens 

bostadsförsörjning och ta ett samhällssocialt ansvar. Vilket gör att de handlar affärsmässigt 

enligt Dellhag. 

HFAB har nyligen utfört ett plusenergihus i Harplinge där kalkylen inte heller går ihop. 

Företaget ser där ett värde av den nya tekniken och de lärdomar de drar av projektet på lång 

sikt vilket kommer att minska kostnaderna vid framtida projekt. Det är en anledning till att 

HFAB trots allt handlar affärsmässigt trots att intäkterna av hyran inte kan bära kostnaderna 

vid projekt enligt Dellhage. 

Beslut ifall nya projekt skall startas, tas framförallt om projektet är lönsamt eller inte. 

Besluten bestäms också utifrån parametrar som hur fastighetsbeståndet ser ut i ett visst 

område, hänsyn till förbättring av områden, tillgängligheten och efterfrågan bland kunder.  

4.2 Eksta Bostads AB (Eksta) 

Intervjun är utförd med Christer Kilersjö som är VD på Eksta sedan tre år tillbaka. Christer 

har jobbat på bolaget i 13 år och har haft olika befattningar som byggproduktionschef och 

fastighetsförvaltare tidigare. Intervjun utfördes på Hotell Halland i Kungsbacka den tredje 

april 2014. 

Eksta bildades år 1967 och ägs av Kungsbacka kommun. För fem år sedan slogs bolaget ihop 

med Kungsbacka bostäder som var det andra kommunala bostadsaktiebolaget på orten. Innan 

hopslagningen ägde och förvaltade Eksta fastigheter utanför tätorten och Kungsbacka 

bostäder ägde och förvaltade fastigheter i tätorten. Företaget var länge ett ganska litet bolag 

men det förändrades under 90- talet då de utförde mycket byggnation i kommunen. Eksta har 

idag ett fastighetsbestånd bestående av cirka 2700 bostäder och 120 lokaler, vilket är ca 40 

procent av hyreslägenheterna i kommunen. Bolaget arbetar mycket med miljöfrågor och äger 

21 biobränsleanläggningar som tillsammans med företagets solceller genererar energi som till 

hälften utnyttjas av företaget och den andra hälften säljs. 

Kommunens mål är att 500 bostäder varav 30 procent lägenheter, ska produceras årligen. Hur 

många Eksta producerar av dessa beror helt på hur många byggrätter de får tillgång till, 

eftersom de behandlas på lika villkor som övriga företag som vill bygga. Förra året 

producerade Eksta 140 stycken hyresrätter vilket är väldigt mycket enligt Kilersjö. De största 

projekten som genomförts den senaste tiden är Vallda Heberg som är ett område för ca 300 

miljoner kronor som innefattar äldreboende, kedjehus och hyresrätter m.m. samt flera 

bostadshus med hyresrätter i Kolla Parkstad som är en ny stadsdel som håller på att utformas i 

Kungsbacka. 

Investeringskalkyl 

Eksta använder sig av en årskostnadskalkyl som underlag vid investeringsbeslut. Kalkylen är 

ganska enkel och rak enligt Kilersjö som vidare beskriver att Eksta främst ser till vilken hyra 

som kan tas ut och vad det kostar att bygga. Årskostnadskalkylen är enligt Kilersjö en form av 

nuvärdesberäkning av in- och utbetalningar som består av hyresintäkter, hyreshöjningar, 

räntebidrag, låneränta, avskrivningar, drift- och underhållskostnader, inflation samt 

fastighetsskatt. Kalkylen beräknas på 15 år och ger varje år ett resultat i form av ett 

över/underskott samt ett restvärde för fastigheten vid kalkylens slut. Kalkylmetoden är inget 

som förändrats på grund av lagändringen enligt Kilersjö som menar att den har används i 

företaget en längre tid.  
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Enligt Kilersjö kan Ekstas investeringskalkyl förklaras som uppdelad på två tidshorisonter där 

den första delen är på 15 år och den andra delen kan vara upp till 50 år vilket är fastighetens 

avskrivningstid. Efter årskostnadskalkylen på 15 år kan fastigheten eventuellt behöva 

renoveras och underhållet kan uppgå till större summor samt avskrivningar på fastigheten 

fortsätter. 

De flesta investeringskalkyler vid nyproduktion av fastigheter går back de fem till sex första 

åren på Eksta innan de börjar ge ett positivt resultat menar Kilersjö, som vidare berättar att det 

ofta tar cirka tio år innan investeringen börjar generera pengar. 

Kilersjö menar att den nya lagen som infördes 2011 framförallt ställer hårdare krav på 

affärsmässighet hos bolaget och att de frångått det självkostnadstänk som tidigare fanns. Det 

innebär att varje investering behöver bära sig själv. Det har också blivit ett mer noggrant 

arbete med företagets kalkyler för att visa dokumentation som styrker handlingsättet. 

När en ny fastighet skall produceras berättar Kilersjö att hyran sätts genom värdering av 

bruksvärdeshyran och förhandling med hyresgästföreningen, men även att hyran ”touchar vad 

som är max marknadsmässigt”. Eftersom bolagets kostnader på grund av höga räntekostnader 

leder till ganska höga hyror överlag. För att generera pengar är det lättare för bolaget att spara 

pengar på drift- och underhållskostnader genom att till exempel flytta över kostnader på 

hyresgästen genom att debitera hyresgäster för värme samt varm- och kallvatten separat. Ett 

bra exempel på det är att bolaget har lägre driftkostnader idag än vad de hade för tre år sedan, 

trots att de har växt som företag berättar Kilersjö.  

Avkastning och risk 

Eksta har ett avkastningskrav från kommunen sida på sex procent av marknadsvärdet för 

företagets fastigheter, per år. Avkastningskravet är något som bolaget har haft svårt att nå upp 

till enligt Kilersjö som vidare berättar att det förra året gavs en avkastning på fyra till fem 

procent. 

Eksta är ett företag med hög belåning som finansierar alla sina investeringar endast genom 

lånat kapital. Ett undantag är emellertid när en investering kostar mer än vad som beräknats, 

företaget finansierar således extra kostnader med egna pengar. I dagsläget har företaget två 

och en halv miljard kronor i lån och en lånekostnad på 8000- 9500 kronor per kvadratmeter 

vilket är väldigt högt mot andra jämförbara bolag enligt Kilersjö. Vidare berättar Kilersjö att 

Eksta har många nya fastigheter och att marknadsvärdet för dessa är därför lägre än bokfört 

värde i vissa fall, vilket de reglerar först efter sju år om skillnad mellan bokfört och 

marknadsmässigt värde består. 

Företaget har erhållit en förmånligare finanspolicy av kommunen än tidigare vilket inte är på 

grund av lagändringen 2011. I framtiden tror Kilersjö att de därför kommer att kunna 

finansiera investeringar med mer eget kapital eftersom de har möjlighet att tjäna mer pengar. 

Anledningen till det är att Eksta inte behöver amortera lika mycket som tidigare. Kommunen 

ställde tidigare krav på dem att största delarna av vinsten skulle användas till att amortera av 

gamla lån och Eksta hade därför svårt att ackumulera eget kapital.  

Kilersjö menar att Eksta har en förmånlig upplåning eftersom de är ett kommunalt 

bostadsaktiebolag och därigenom har stor säkerhet, vilket minskar låneräntan. De behöver 

enligt Kilersjö inte heller räkna på någon egentlig risk för sina investeringsprojekt eftersom att 

”allt som byggs hyrs ut och det finns därför ingen risk för vakanser”. Vilket innebär att de 

endast använder låneräntan som i dagsläget ligger på fyra och en halv procent som 

kalkylränta. Förutom låneräntan görs inga extra riskpålägg. Vidare berättar Kilersjö att det är 
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räntekostnaderna som påverkar utfallet av investeringskalkylerna mest. “Förändringar i 

räntekostnader ger stort utslag på våra kalkyler”, säger Kilersjö och syftar till att de har hög 

lånefinansiering och att väldigt små varianser ger stort utfall på det slutgiltiga resultatet.  

Kilersjö förespråkar ett kontinuerligt byggande om det finns möjlighet, för att hyrorna vid 

nybyggnation skall stegra på ett bra sätt och hyresglappet inte skall bli för stort. Vilket bidrar 

till att höga hyror kan upprätthållas och därmed motverka risken för att inte kunna ta ut 

önskade hyror vid nybyggnationer. 

Övriga beslutsfaktorer 

Kilersjö menar att eftersom bolagets styrelse är politiskt tillsatt värnar bolaget om att ”bygden 

skall leva” och därför tar de ett större ansvar för kommunen. Det är en faktor som Kilersjö ser 

som affärsmässig tillsammans med många andra faktorer. Till exempel att Eksta 

tillhandahåller bostäder på vissa områden för att upprätthålla värden på fastigheter i 

omgivningen och i och med det kan hyresnivåerna säkras. Eller att nya bostäder byggs i ett 

område med stor omflyttning, för att öka attraktiviteten och blandningen av olika bostadstyper 

i området. Värden som bolaget ser i sådana åtgärder är inget som prissätts och är därför inte 

en del av investeringskalkylen men ändå en del av beslutsunderlaget. Det blir en balansgång 

mellan vad som är affärsmässigt och vad som krävs för att ta ett samhällsnyttigt ansvar 

påpekar Kilersjö.  

Vid en investering av en nyproducerad fastighet där forskning- och utvecklingskostnader 

förekommer, till exempel vid byggnation av ett passivhus ”Öronmärks pengar i kalkylen” 

enligt Kilersjö. Som vidare berättar att sådana kostnader är något som krävs för utveckling i 

företaget och ses därmed som en affärsmässig åtgärd på lång sikt.  

Eksta har bra ordning på sina kölistor och därmed stor insikt i vilka typer av fastigheter som 

efterfrågas av sina kunder. ”Varje projekt är unikt” enligt Kilersjö och de använder sig därför 

av behovet som efterfrågas när de tar beslut om vilka typer av fastigheter som skall byggas. 

Exempel är förstagångshyresgäster, attraktiva områden och egna hem m.m. I vissa fall finns 

det en stor efterfrågan på hyresrätter vilket gör att hyresrätter måste pressas fram genom höga 

hyror och det kan göra att Eksta nästan måste försöka begränsa bostadsbyggandet. 

4.3 Falkenbergs Bostads AB (FABO) 

Intervjun är utförd med Victoria Bengtsson som är ekonomichef på FABO sedan sex år 

tillbaka. Datum för utförandet av intervjun är 10 april. 

FABO grundades år 1950 och ägs av Falkenbergs kommun. Företaget äger ca 2500 

lägenheter. Hälften av lägenheterna finns i centrala delar och resterande runt om i Falkenberg. 

FABO sköter förutom sina egna fastigheter även fastighetsförvaltningen för kommunens 

fastigheter. Bengtsson menar att det grundar sig på att FABO i vissa ytterområden ägde få 

egna lägenheter ”så för att få någon ekonomi i att bygga på enskilda platser var samarbete en 

förutsättning för lönsamhet”.  

Fabo har ca 100 anställda i företaget, hälften av de anställda jobbar med förvaltning av 

kommunens fastigheter och den andra hälften med de fastigheter FABO äger själva. 2014 har 

FABO inte färdigställt några nybyggda lägenheter men de har några projekt som väntar på att 

sättas igång. Förra året färdigställdes det dock totalt 74 lägenheter enligt Bengtsson. 

Kommunen har ett mål att i snitt färdigställa 50 stycken lägenheter per år fram till 2025. 

Målet grundar sig på den positiva inflyttning som finns i kommunen och Bengtsson menar att 

inflyttningen i år ger ett behov på cirka 150-200 bostäder fördelat på villor, bostadsrätter och 
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hyreslägenheter. Bengtson berättar att alla fastigheter FABO bygger är lågenergihus och 

anledningen till det är att de på lång sikt minskar kostnaderna.   

Investeringskalkyl 

FABO använder sig av ”en nuvärdesberäknad cashflowkalkyl” som underlag för sina 

investeringsbeslut, vilket de gjort under en lång tid enligt Bengtsson. Kalkylen sträcker sig 

över tolv år och vid dess slut ska ett beräknat restvärde finnas. I kalkylen beräknas vilket 

driftnetto fastigheten genererar och från det dras sedan kapitalkostnaderna, vilket resulterar i 

ett framräknat betalningsnetto. Betalningsnettot beräknas generera negativa siffror de fem till 

sju första åren innan break even nås och investeringen börjar ge positiva siffror enligt 

Bengtsson. Summan av betalningsnettot nuvärdesberäknas sedan för att ta hänsyn till framtida 

värden. Efter tolv år som kalkylen sträcker sig, ska investeringen som sämst ge ett nollresultat 

enligt Bengtsson.  

När FABO beräknar den framtida hyresnivån för ett byggprojekt bestäms den till en nivå där 

kalkylen efter tolv år går jämnt ut. Enligt Bengtsson försöker FABO inte maximera hyran utan 

de vill istället ligga på en nivå som täcker kostnaderna och är förmånlig för hyresgäster. 

Hyran vid nyproduktion ligger på 1470 kr/kvm medan genomsnittshyran är 1010 kr/kvm för 

hela fastighetsbeståndet. För att bestämma kostnaderna som uppstår under drifttiden använder 

sig FABO av tidigare projekt och erfarenheter samt totala kostnaden av projektet för att 

erhålla driftskostnaderna.  

Avkastning och risk 

FABO har ett Avkastningskrav från kommunens sida på fem procent i genomsnitt på totalt 

kapital, under en mandatperiod som varar i fyra år. Kravet var något som förändrats den 

senaste tiden men Bengtsson menade att det berodde på ett nytt politiskt styre och inte på den 

nya lagen. För kalkyler som upprättas för nybyggnadsprojekt menar Bengtsson att 

avkastningskravet på fem procent alltid utgör en grund i kalkylräntan. Bengtsson berättar 

vidare att en räntekostnad på 3,75 procent används som påslag och i vissa fall adderas även en 

extra form av ett risktillägg. Vilket gör att kalkylräntan som används vid nybyggnadsprojekt 

minst uppgår till 8,75 procent. 

Att FABO kan räkna med en låg räntekostnad över hela tolvårsperioden beror enligt 

Bengtsson på att företaget har säkrat upp lånen på lång sikt och kan därför hålla nere 

kostnaden. Räntekostnaden är enligt Bengtsson väldigt förmånlig vilket beror på att när 

FABO lånar pengar använder de sig av kommunen som borgenär. Det resulterar i att de fick 

förmånligare räntekostnad eftersom bolaget har bra säkerhet genom kommunen.  

Före lagändringen 2011 betalde FABO 25 räntepunkter till kommunen för deras 

borgenärsansvar, vilket dock gav FABO möjlighet till förmånligare finansiering än 

konkurrenterna och därför höjdes den kostnaden till 40 räntepunkter på grund av 

lagändringen. Bengtsson berättade att de inte har någon bestämd uppdelning av hur mycket 

lånat- respektive eget kapital som används vid ett nybyggnationsprojekt. Det beror på att 

FABO lånar ett belopp varje år för att sedan portionera ut till olika projekt. Utöver det gör 

FABO avskrivningar på 40 miljoner kr som går till investeringar. Totalt var ca 65 procent av 

det bokförda värdet lånefinansierat vilket motsvarar drygt hundra miljoner kronor.  

Övriga beslutsfaktorer 

Bengtsson berättar att efter styrelsen fått en ändrad politisk sammansättning har viss skillnad 

på direktiven märkts. Det berodde främst på att centerpartiet har större inflytande vilket enligt 

Bengtsson medfört ”att projekt som gynnar en levande landsbygd har fått större fokus”. Dessa 

projekt var däremot likt alla andra investeringar tvungna att bära sina egna kostnader och 
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klara det fem procentiga avkastningskravet. Det gick emellertid inte alltid vägen utan värdet 

på vissa fastigheter var tvungna att skrivas ner för att få dem att klara kraven. Trots det ansåg 

FABO att det var något som var möjligt eftersom andra samhällspositiva faktorer erhölls 

menade Bengtsson.  

FABO har inget problem att få lägenheter de producerar uthyrda, Bengtsson berättar att nya 

lägenheter oftast är uthyrda redan sex månader före de är färdigproducerade. Bolagets totala 

vakansgrad är i stort sett noll och det menar Bengtsson är bra ur ett företagsekonomiskt 

perspektiv men sämre ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Eftersom inflyttningen till 

kommunen är större än nyproduktionen av bostäderna. På grund av inflyttningen tillsammans 

med att Falkenberg har en väldigt hög andel villor menade Bengtsson att det kunde innebära 

svårigheter. Till exempel för de som nyligen fått jobb i kommunen men tvingas bo i någon 

annan kommun, vilket resulterar i förlorade skatteintäkter. Den genomsnittliga väntetiden på 

en lägenhet är idag två till tre år enligt Bengtsson. 

Genom att förvalta kommunens fastigheter erhöll FABO större möjligheter att ha ett utspritt 

fastighetsbestånd utan höga koncentrationer på vissa platser. Det gav bolaget större möjlighet 

att bygga och äga fastigheter i områden som annars inte skulle vara företagsekonomiskt 

försvarbart. 

Vid utveckling av ny teknik i byggproduktionen ska det likt allt annat gå att räkna hem i 

kalkylen precis som före lagändringen, för att projektet skall genomföras. Bengtsson menar 

att de inte räknar på vilka framtida vinster eller besparingar en viss typ av utvecklingsåtgärd 

skall ge, utan det skulle klara att ge ett positivt resultat vid kalkylperiodens slut. Det fanns 

dock ett undantag i form av ett femårigt EU-projekt. Projektet bestod av lågenergihus som 

producerades 2007-2008 där de var med och utvecklade sol och luftvärmeanordningar mellan 

huskroppar vilket är en teknik de fortsatt använda i viss mån.  

FABO har som mål att ständigt ha 100 färdiga byggrätter vilket de erhåller genom att 

konkurrera med andra bostadsbolag. De är emellertid nästan ensamma om att bygga 

hyresrätter i kommunen. Kommunen bestämde aldrig vad marken skulle bebyggas med och 

de fick därför konkurrera med byggnation av bostadsrätter.   

4.4 Varbergs bostads AB (Varbergs Bostad) 

Intervjun är utförd med Rolf Nielsen som är ekonomichef på Varbergs Bostads AB sedan 

2006. Datum för intervjun är 14 april. 

 

Varbergs Bostad grundades år 1947 och har idag mer än 5000 hyreslägenheter i sitt 

fastighetsbestånd, vilket utgör ungefär hälften av hyresbeståndet i Varberg.  Hälften av 

hyresbeståndet finns i centrala delar och resterande i omkringliggande områden. Den 

genomsnittliga kötiden för en hyreslägenhet i Varbergs bostad ligger på fyra till sju år i 

ytterområdena och i de större områdena i tätorten men för många lägenheter i tätorten behövs 

en kötid på över 8 år. Under 2013 färdigställdes 43 lägenheter och fler fastigheter planerar att 

byggas inom en snar framtid. Under 2000-talet har det enligt Nielsen varit få nybyggnationer. 

Det finns tydliga ägardirektiv för nybyggnationer vilket är ett viktigt instrument för 

kommunen för att minska bostadsbristen. Inflyttningen i kommunen är hög och under 2013 

ökade Varberg med 750 nya invånare.  

  

Hyresnivån i bolagets befintliga bestånd är väldigt lågt enligt Nielsen som berättar att 

Varbergs bostad ligger 14 procent under genomsnittet i landet enligt SABO (Sveriges 

allmännyttiga bostadsföretag) och 17 procent lägre än de privata bolagen i kommunen. 
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Jämförelsen med privata bolag i kommunen kommer från publicerat material från 

Hyresgästföreningen. 

 

Investeringskalkyl 
Kalkylmodellen som Varbergs bostad använder sig av är enligt Nielsen en avkastningskalkyl 

på tio år där resultatet av driftnettot nuvärdesberäknades varje år. Restvärdet beräknas sedan 

det elfte året. Det sammanlagda nuvärdesberäknade driftnettot adderades sedan med det 

nuvärdesberäknade restvärdet som tillsammans ger det ett avkastningsvärde. Värdet 

subtraheras med grundinvesteringen vilket ger ett nettonuvärde för hela investeringen. 

 

En nybyggnadskalkyl beräknas oftast gå back resultatmässigt de fem till sju första åren enligt 

Nielsen som hänvisade till att SABO även använde detta tidsintervall som riktvärde. 

Lagändringen från 2011 menar Nielsen inte har påverkat kalkylförutsättningarna i någon 

större omfattning eftersom företaget har handlat affärsmässigt en längre tid. När det gäller 

eventuell byggnation i mindre attraktiva lägen måste lagändringen för allmännyttiga 

bostadsaktiebolags krav på affärsmässighet beaktas i större utsträckning. 

 

Vid upprättandet av kalkyler menar Nielsen att bolaget försöker ta ut en hög hyra för att 

kunna täcka sina kostnader och en svårighet var den osäkerhet av vilken hyra som kan 

fastställas, vilket försvårade kalkylarbetet. Trots att bolaget hade erhållit den hyran de 

bedömdes kunna ta ut hade värdet på en nyproducerad fastighet på Sörseängen tvingat 

Varbergs bostad att skriva ner fastigheten med tio miljoner kronor. Eftersom 

avkastningsvärdet var lägre än produktionskostnaden. 

 

Vid upprättandet av kalkyler vid nyproduktion av fastigheter är direktavkastningskravet en 

mycket viktig parameter enligt Nielsen. För att bestämma vilka avkastningskrav som gäller 

för olika områden i Varberg, tar företaget hjälp av ett konsultföretag som heter Datscha och 

arbetar med fastighetsvärdering. Datscha har delat in kommunen i olika lägesområden 

beroende på attraktivitet, vilket bestämmer de avkastningskrav som ställs för området. Lägena 

är uppdelade från A-D, där A klassas som bäst och kräver minst avkastning och D som sämst 

läge och därför kräver högre avkastning. Vilket beror på att attraktiviteten minskar och risken 

för vakanser ökar förklarar Nielsen. Avkastningskravet är inget som har förändrats på grund 

av lagändringen 2011 enligt Nielsen som menar att Varbergs bostad har agerat affärsmässigt 

redan innan förändringen. Värdet från Datschas lägesbedömning används mest i vägledande 

syfte och vid större projekt tas konsulter in för att göra en ”mikroanalys” av det specifika 

läget för att få ett anpassat avkastningskrav. 

 

Avkastning och risk 
Varbergs bostad har ett avkastningskrav på fyra procent på totalt kapital över tid från 

kommunen. Tidigare var avkastningskravet bestämt till 25 miljoner kronor per år men efter 

den nya lagen 2011 har kommunen anpassat kravet härtill. Dessa fyra procent motsvarade 

förra året drygt 23 miljoner kronor. 

  

Kalkylräntan varierar beroende på fastighetens läge och grundar sig på avkastningskravet för 

fastighetens läge som är utformad av Datscha. Tabellen nedan avser bostadsfastigheter i 

Varbergs kommun: 
 

 A-läget 4,25 – 5 % 

 B-läget 4,75 – 5,5 % 

 C-läget 5,5 – 6,5 % 

 D-läget 6 – 7 % 
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Förutom läget för fastigheten beräknades även ett risktillägg på två procent i kalkylräntan. C- 

och D-lägen fick därför någon typ av dubbel risk enligt Nielsen på grund av att de kräver en 

högre procentuell avkastning än bättre lägen. 

  

Sedan 2010 samordnas Varbergs bostads finansiering med Varbergs kommun. All upplåning 

sker därmed genom kommunens internbank. Varbergs bostads finansiering vid investeringar 

går därför genom kommunen eller utifrån kommunens bank till en ränta de har fått av en 

extern bank enligt Nielsen. På sitt senaste projekt har de tagit ett specifikt lån med en ränta på 

2,15 procent på sju år, vilket var väldigt förmånligt enligt Nielsen. De håller således inget 

större egen likviditet utan positivt kassaflöde används för att amortera av befintliga lån.  

 

Övriga beslutsfaktorer  
Nielsen berättar att det fanns önskemål om att Varbergs bostad skall bygga fastigheter i hela 

kommunen, men Nielsen menar att det inte alltid är möjligt, eftersom kalkylen för alla 

nybyggnationer måste följa lagen som styr kommunala bostadsaktiebolag krav på 

affärsmässighet. Hänsyn till andra samhällsekonomiska aspekter tas inte, utan beslut om 

nybyggnation tas enbart utifrån om kalkylen går att räkna hem. Varbergs Bostad äger mark i 

begränsad omfattning och behöver därför ibland köpa mark av kommunen vid 

nybyggnationer. När mark köptes för byggnation tog företaget fram en plan för markytan och 

stämde det överens med kommunens plan fick det köpa marken till ett marknadspris.  

  

För att minska kostnaderna per lägenhet vill Varbergs bostad gärna bygga i stora volymer. 

Nielsen menar att det är lättare att få ner kostnaderna om större volymer byggs. Förutom 

större volymer försöker bolaget även förtäta i områden med befintligt fastighetsbestånd och 

dessa fastigheter låg ofta centralt där få nya byggrätter finns. Att förtäta eller att bygga 

bredvid befintligt fastighetsbestånd gjorde också att åtgärder på gemensamhetsytor kunde slås 

ut på fler fastigheter och därmed få större värde på en insats. Nielsen menar även att det är 

svårt att bygga en fastighet som ligger långt utanför det övriga beståndet ur ett 

förvaltarperspektiv eftersom kostnaderna för driften av dessa fastigheter blir avsevärt högre. 

Att bygga nytt i ett område kunde även ge ett ökat värde på området och på lång sikt hjälpa 

till att öka attraktiviteten i området. Nielsen gav exempel på ett större bostadsområde där 

produktion av nya bostäder i området hade ökat attraktiviteten.  

  

Utveckling av ny teknik är lämplig i samband med nybyggnation eftersom merkostnaden blir 

lägre än när befintligt bestånd ska anpassas, enligt Nielsen. Det gällde då metoder eller 

tekniker som på lång sikt kan minska kostnader och spara kapital till kommande projekt eller 

som kan motiveras miljömässigt. Ett exempel på det var en nybyggnation på Drottninggatan 

där bolaget använt sig av solceller vilket enligt Nielsen gav ett värde både ur miljö- och 

tekniskt värde.  
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5. Analys 

I kapitlet kommer teori och insamlad empiri från utförda intervjuer att jämföras för att se 

skillnader och likheter kopplade till vår frågeställning, samt syftet med uppsatsen. Vilket skall 

mynna ut i en slutdiskussion. För att skapa en tydlig struktur och en överblick av analysen har 

kapitlet delats in i fyra övergripande rubriker som sammanställs i form av en matris med de 

allmännyttiga bostadsaktiebolagen och deras ställning i olika frågor. 

5.1 Investeringskalkyl 

Alla de allmännyttiga bostadsaktiebolagen som intervjuats använder sig av någon mer eller 

mindre avancerad form av en nuvärdesberäknad kassaflödeskalkyl, som beräknas på utgången 

av driftnettot för varje år. HFAB och FABO använder sig av benämningen nuvärdesberäknad 

kassaflödeskalkyl medan Eksta kallar sin kalkyl för en årskostnadskalkyl och Varbergs bostad 

för en avkastningskalkyl.  

 

Kalkyltiden varierar mellan tio till femton år mellan HFAB, FABO, Eksta och Varbergs 

bostad men alla bolagen använder sig av ett restvärde vid kalkylperiodens slut. 

Kalkylberäkningarna kan jämföras med Brealey, Myers och Allen (2014) syn på hur en 

nuvärdesanalys görs, vilket också är den vanligaste metoden vid investeringar. Eftersom 

Brealey, Myers och Allen (2014) menar att tanken med en nuvärdesanalys är att se om 

framtida inbetalningar täcker dagens utgifter och om en investering blir lönsam. Brealey, 

Myers och Allen (2014) och Persson (2011) menar också att kassaflödesmetoden beräknas på 

det årliga driftnettot och att restvärdet skall nuvärdesberäknas vilket överensstämmer med hur 

alla de intervjuade bolagen gör. 

 

En svårighet som HFAB, FABO Eksta och Varbergs bostad såg vid uppförandet av kalkyler 

för vissa projekt var problematiken med att fastställa intäkterna. Exempelvis menar Nielsen på 

Varbergs bostad att osäkerheten gjorde det svårt att kunna beräkna långa kalkyler utifrån ett 

osäkert värde. Eftersom hyrorna för nya bostäder sätts enligt bruksvärdeprincipen, där en 

jämförelse görs med liknande fastigheter och områden i staden. Det kan därmed uppstå en 

osäkerhet om inga bra jämförelseobjekt finns att tillgå. Klara likheter kan dras med Cadman 

(1973) och Khan (2008) som menar att den största utmaningen för att bestämma de framtida 

kassaflödena är att de aldrig är säkra och ofta beror på prognoser för framtiden. En skillnad 

mellan den teori Cadman (1973) och Khan (2008) presenterar och svaren som erhållits av 

bolagen är att när väl hyran har bestämts finns det inga större oklarheter på intäktssidan kvar 

enligt de intervjuade bolagen. Eftersom väldigt lite kan göras för att påverka storleken på 

hyran under kalkyltiden. Det skiljer sig från teorin som menar att intäkter längre in i framtiden 

medför större osäkerhet (Cadman, 1973; Khan, 2008).  

 

Cadman (1973) och Khan (2008) menar också att det är viktigt att kalkyler är omfattande 

eftersom de sträcker sig över en lång tid och de är därför dyra att göra om eller lägga ner. 

Detta stöds av att Dellhag på HFAB, Kilersjö på Eksta och Bengtsson på FABO som alla är 

inne på att det efter lagändringen om affärsmässighet, har ställts högre krav på mer 

djupgående och kompletta kalkylunderlag. Nielsen på Varbergs bostad menar emellertid att 

deras befintliga kalkylunderlag räcker för att visa på att de handlar affärsmässigt. 

Anledningen till att tre av fyra intervjuade bolag anser att kraven har skärpts är för att styrka 

att deras agerande är affärsmässigt.  

 

HFAB, FABO, Eksta och Varbergs bostad har alla mål från ägarna att bygga ett visst antal 

nya lägenheter varje år. Vilket bland annat HFAB har haft svårt att nå upp till, främst på 



27 

 

grund av bristen på byggrätter. Inget av bolagen nämnde något om att de valde mellan 

investeringar och hur det görs. Enligt U.F.O.S. och Sveriges Kommuner och Landsting (2006) 

är syftet med investeringskalkyler att jämföra olika investeringar mot varandra och bedöma 

lönsamheten. Svaren från respondenterna tyder på att deras problem är att erhålla byggrätter 

och kunna göra en kalkyl som går ihop vid en nyinvestering av en fastighet. 

 

De intervjuade bolagen har olika inställning till hur hyran ska sättas, trots att alla bolagen 

upplevde att det rådde bostadsbrist i deras kommuner. FABO och HFAB försöker inte 

maximera hyran, de vill istället hålla hyran på en nivå som gör att de kan räkna hem 

kalkylerna men inte högre. Eksta däremot har strategier för att maximer hyran. Enligt 

rapporten från statens offentliga utredningar (2008:38) ska allmännyttiga bostadsaktiebolag 

sätta hyran till en nivå som är mest vinstgivande för företaget på lång sikt. Vilket inte måste 

vara en maximal hyra om bolaget kan visa att en lägre hyra är ekonomiskt bättre på lång sikt. 

Enligt Vd:n på Eksta C. Kilersjö (personlig kommunikation, 3 april 2014) “ gjorde bristen på 

bostäder att de kunde ta ut en hög hyra utan att riskera vakanser”. Orsaken till att HFAB och 

FABO inte tänker på samma sätt som Eksta beror på att de ville värna om hyresgästen och 

bygga en bra relation, vilket de ansåg gynnade dem på sikt. 

5.2 Avkastning och risk 

5.2.1 Kalkylränta 

Bland bolagen som intervjuades använder sig alla förutom Eksta av kalkylränta i någon form. 

HFAB och Varbergs bostad använder sig av ett differentierat avkastningskrav plus risktillägg, 

FABO har kommunens avkastningskrav plus låneräntan och i vissa fall ett risktillägg. Eksta 

använder sig enbart av kostnaden för låneräntan som krav på investeringar. Brealey, Myers 

och Allen (2014), Greve (2003), Persson (2011) och Yard (2001) menar alla att kalkylräntan 

ska ta hänsyn till någon form av risk, ränta och avkastningskrav som ska användas vid 

investeringar.  Varför inget avkastningskrav fanns med i kalkylräntan hos Eksta gavs inte av 

Kilersjö. 

 

Kilersjö berättar att “allt som byggs hyrs ut och det finns därför ingen risk för vakanser” 

(personlig kommunikation, 3 april 2014). Eksta anser sig därför inte behöva ta hänsyn till risk 

i kalkylerna. Att enbart använda låneräntan som kalkylränta skiljer sig väsentligt från HFAB, 

FABO och Varbergs bostad. Yard (2001), Brealey, Myers och Allen (2014) och Greve (2003) 

menar att det inte går att jämföra en investerings finansieringskostnad med ett banklån som 

har en låg ränta, med hur stor kalkylräntan ska bli.  

 

Både Varbergs bostad och HFAB använder sig av olika avkastningskrav beroende på var 

fastigheten byggs tillsammans med ett extra risktillägg. Kalkylräntan skiljer sig därmed 

väsentligt mellan de olika intervjuade bolagen. Eksta hade den högsta belåningsgraden vilket 

gjorde att förändringar i räntekostnader gav stort utslag på deras kalkyler enligt Kilersjö. 

 

Att ha en fast kalkylränta behöver inte vara en nackdel enligt Greve (2003), om investeringen 

faller under normal verksamhet. Av de bolag vi har intervjuat var det ingen som använde sig 

direkt av en sådan. Eksta har ingen riktigt kalkylränta utan de räknar enbart med 

lånekostnaden. HFAB och Varbergs bostad har en differentierad kalkylränta beroende på 

fastighetens läge. FABO använde sig däremot av en fast kalkylränta som kompletteras med ett 

risktillägg i vissa fall, som varierade beroende på läget av investeringen. 
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5.2.2 Avkastning 

HFAB. FABO, Eksta och Varbergs bostad hade all tydliga avkastningskrav från ägarna. Tre 

av dessa fyra var definierade som en genomsnittlig procentsats på totalt kapital över flera år. 

Eksta hade emellertid ett avkastningskrav på marknadsvärdet för fastighetsbeståndet. 

Varbergs bostad var det enda bolag som efter lagändringen hade tvingats anpassat sitt 

avkastningskrav. Eftersom de tidigare haft ett avkastningskrav på ett bestämt belopp (25 

miljoner kr), vilket inte är godkänt längre. Regeringens proposition (2009/10:185) fastställer 

att de allmänna bostadsaktiebolagen ska ha tydliga avkastningskrav som är marknadsmässiga 

gentemot de privata bolagen. Vilket alla de intervjuade bolagen numera har fastställt. 

Avkastningskravet är även något som är grunden i kalkylräntan vid nyinvesteringar hos 

HFAB, Fabo och Varbergs bostad. Eksta är det bolag som skiljer sig åt och inte har ett 

avkastningskrav som utgångspunkt. Enligt regeringens proposition (2009/10:185) ska 

affärsmässighet ses som ett övergripande förhållningssätt för bolag som inte subventioneras 

vid investeringar i sin dagliga drift. Genom att låta avkastningskraven genomsyra hela kedjan 

kan det upprätthållas, vilket däremot kan diskuteras i Ekstas fall eftersom de inte tar hänsyn 

till det vid nyinvesteringar. Eksta har inte lyckats uppnå ägarnas avkastningskrav på bolaget 

de senaste åren. Fischer (1930) och Brealey, Myers och Allen (2014) menar att förhållandet 

mellan inkomster och satsat kapital benämns som avkastning och är det värde som tillförs 

bolaget för varje satsad krona.  

Finansierat kapital (lån) 

Lånefinansieringen i de bolag som intervjuades skiljde sig kraftigt. HFAB finansierade största 

delen med eget kapital och det var bara på senare tid som de har varit tvungna att låna pengar 

till investeringar. Eksta och Varbergs bostad lånade kapital till hela investeringen medan 

FABO hade en belåningsgrad på drygt 65 procent. Enligt Bejrum och Lundström (1996) 

består den finansiella osäkerheten främst av hög lånefinansiering. Det kan medföra 

likviditetsproblem genom kostnader för ränta och amorteringar som kan bli större än 

driftnettot.  

 

För att undvika den finansiella osäkerheten försöker HFAB, FABO, Eksta och Varbergs 

bostad binda upp deras lån på så lång tid som möjligt. Genom att antingen låna kapital direkt 

från kommunens internbank eller med kommunen som säkerhet. De kunde därmed låna 

kapital med låg ränta vid investeringar. Det gjorde att de intervjuade bolagen oftast kunde 

räkna med en till stora delar fast ränta under större delarna av kalkylen, vilket minskar deras 

osäkerhet vid upprättandet av kalkyler.  

 

En del som har förändrats för FABO på grund av lagändringen 2011 var att ersättningen de 

betalade för att få låna kapital med kommunen som säkerhet. Där har ersättningen höjts från 

25 till 40 räntepunkter, eftersom den förra ersättningen var för låg. Enligt Bengtsson gav 25 

räntepunkter bolaget en för låg räntekostnad och gynnade dem gentemot privata 

fastighetsbolag. HFAB, Eksta och Varbergs bostad ansåg alla att de lånade kapital på 

affärsmässiga grunder sedan en längre tid och lagändringen 2011 hade därför inte berört dem i 

frågan. 

 

Varbergs bostad hade vid ett av deras senaste projekt lånat pengar till 2,15 procent vilket var 

väldigt lågt och fördelaktigt enligt Nielsen. Eksta räknade på en låneränta på 4,5 procent och 

FABO på 3,75 procent vilket skiljer bolagen förhållandevis mycket åt. I Boverkets rapport 

(2012:15) beskrivs hur de allmännyttiga bostadsaktiebolagen inte får låna pengar till lägre 
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ränta än vad som är marknadsmässigt och därmed dra ekonomiska fördelar. Vad de stora 

skillnaderna beror på är svårt att säga men alla de intervjuade bolagen verkar försöka erhålla 

lägsta möjlig ränta, trots att låneräntan varierade mycket mellan bolagen.  

5.2.3 Risk 

Vid varje investering som förväntas ge avkastning finns praktiskt taget alltid en risk som i 

regel samvarierar med hur hög avkastningen förväntas bli (Sharpe, 1964). Nästan alla av de 

intervjuade bolagen har haft olika inställning till risken. HFAB och Varbergs bostad använder 

sig av differentierade avkastningskrav beroende på läget samt ett extra risktillägg på drygt två 

procent. FABO har inget fast risktillägg men används ibland vid vissa projekt medan Eksta 

inte använder något risktillägg alls. Genom differentierat avkastningskrav samt ett risktillägg 

använder sig Varbergs bostad av en dubbel risk enligt Nielsen, genom att ställa högre 

avkastningskrav vid sämre lägen tillsammans med den ordinarie risken. Även HFAB 

använder sig av samma system. Det skiljer sig därför väsentligt från Eksta som inte har något 

tillägg alls och FABO som bara har det ibland.  

 

Bejrum och Lundström (1996) menar att det finns två olika huvudfaktorer av risk för 

hyresfastigheter, affärsosäkerhet samt finansiell osäkerhet. Affärsosäkerheten innefattar bland 

annat hyran, drift, underhåll samt marknadspriset. Finansiella osäkerheten består främst av 

hög lånefinansieringsgrad. Eksta som även har en hög belåningsgrad är extra känsliga för 

bland annat förändrad ränta och att de inte tar någon hänsyn till det motsätter vad Bejrum och 

Lundström (1996), Sharpe (1964) och Keeris (2007) skriver i sina teorier om risk. 

Argumenten till att Eksta inte använder ett risktillägg var att “ allt som byggs hyrs ut och det 

finns därför ingen risk för vakanser” (C. Kilersjö, personlig kommunikation, 3 april 2014), 

men också för att de var ett kommunalt bolag som hade hög säkerhet vid belåning. 

 

HFAB och Varbergs bostad differentierade avkastningskrav som beror på läge, stöds av 

studien utförd av Keeris (2007) i Nederländerna. Författaren kom där fram till att det som 

påverkar risken mest är den lokala marknaden, som därför ska delas in i olika riskgrupper 

utifrån de parametrar som påverkar området.  

5.3 Övriga beslutsfaktorer 

Samtliga allmännyttiga bostadsaktiebolag som intervjuades beaktar Forskning- och 

utvecklingskostnader i beslutsunderlaget, men på olika sätt. Eksta öronmärker pengar i 

kalkylen, HFAB tar inte med kostnaderna i kalkylen men uppskattar ändå ett värde på 

insatsen, som tas hänsyn till i beslutsfattandet. FABO och Varbergs bostad behandlar inte 

forskning och utvecklingskostnaderna på något speciellt sätt utan hela kalkylen måste 

fortfarande gå ihop. Enligt Alkaraan och Northcott (2006) förekommer det framförallt icke 

finansiella faktorer vid utveckling av nya arbetsmetoder och på investeringar som är 

långsiktiga. Till exempel i ny teknologi innehåller det ofta kunskaps- och inlärningsmoment 

men är oftast något som inte ryms i en investeringskalkyl (Löfsten, 2009). Vilket kan stärkas 

av HFAB, FABO och Varbergs bostad som inte inrymmer kostnader för kunskaps- och 

inlärningsmoment i sina kalkyler på samma sätt som Eksta. 

 

De intervjuade bolagen ser värden i den erfarenhet de får genom utgifter för forskning- och 

utvecklingskostnader. Eftersom de på lång sikt kan minska kostnader och spara pengar för 

kommande projekt genom att fortsätta använda sig av tekniken. Det är något som syns extra 

tydligt hos HFAB som just nu genomför en byggnation av ett plusenergihus i Harplinge där 

hyran de kommer att få ut inte täcker kostnaderna för byggnationen, men det genomförs ändå. 
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På grund av det värde HFAB ser med den nya tekniken och de lärdomar de kan dra av 

projektet på lång sikt. Likt HFAB, FABO, Eksta och Varbergs bostad menar Löfsten (2009) 

att det finns värden i den erfarenhet som företag och dess ledning får genom att prova nya 

produkter. 

5.3.1 Strategier 

Alla bolagen som intervjuats har mål i ägardirektiven att det skall utföras ett visst antal 

nybyggnationer per år. Även om respondenterna menar att alla besluten de fattar grundar sig 

på affärsmässiga grunder kan de inte enbart bygga bostäder genom att optimera sin vinst. 

Eftersom allmännyttiga bostadsaktiebolag har ett bostadssocialt ansvar. Enligt Singer, 

Bossink och Vande Putte (2007) finns det tre generella strategier att välja mellan för att 

planera sitt fastighetsbestånd, för de företag som vill optimera sin vinst i verksamheten, 

stegvis tillväxtstrategi, värdebaserad strategi eller standardiserad strategi. 

 

Bolagen vi intervjuat har alla strategier för hur de väljer att utföra sina nybyggnationer. Beslut 

om nya projekt skall utföras tas framförallt utifrån om projektet är lönsamt eller inte. Även 

utifrån parametrar som hur fastighetsbeståndet ser ut i ett visst område, hänsyn till förbättring 

av områden, tillgänglighet och efterfrågan bland kunder samt utifrån ett bostadssocialt ansvar. 

Eksta kontrollerar sina kölistor för att få insikt i vilka typer av fastigheter som efterfrågas av 

sina kunder. Varbergsbostad bostad vill däremot gärna bygga i stora volymer för att det då är 

lättare att få ner kostnaderna samt att de vill förtäta i områden med befintligt 

fastighetsbestånd. Vilket är delar som återfinns i den värdebaserade strategin. Enligt Singer, 

Bossink och Vande Putte (2007)  uttrycker företag värden och riktningar för sin organisation 

genom sitt fastighetsbestånd. Varje enskild fastighet skall belysa både funktion och 

symboliskt värde för organisationen. 

 

Enligt Kilersjö på Eksta är varje projekt unikt och de använder sig därför av behovet som 

efterfrågas när de tar beslut om vilka typer av fastigheter som skall byggas. Exempel är 

förstagångshyresgäster, attraktiva områden och egna hem m.m. Det är ofta slumpen som 

avgör vad som byggs på grund av vilken tillgång som finns till mark enligt Kilersjö på Eksta. 

Vilket kan vara en fördel med den värdebaserade strategin eftersom att portföljen för 

fastighetsbeståndet utvecklas, prognostiden förkortas och att strategin är flexibel (Singer, 

Bossink och Vande Putte, 2007). 

 

Nielsen på Varbergs bostad menade att det är svårt att bygga en fastighet som ligger långt 

utanför det övriga fastighetsbeståndet ur ett förvaltarperspektiv, eftersom kostnaderna för 

driften av fastigheterna blir avsevärt högre där. Det är något som FABO har kommit runt 

genom att också förvalta kommunens fastigheter. FABO erhöll då större möjligheter att 

utnyttja ett utspritt fastighetsbestånd utan höga koncentrationer på vissa platser och ändå 

handla företagsekonomiskt försvarbart. En stegvis tillväxtstrategi tillåter investeringar som 

inte är optimala för verksamheten och fastigheterna ändå måste ses som investeringar på lång 

sikt kan sammansättningen av fastighetsbeståndet bli oklart (Singer, Bossink & Vande Putte, 

2007). Vilket gör att strategin är mer optimal att använda för FABO än Varbergs bostad om 

båda skall handla affärsmässigt. 
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5.3.2 Samhällsekonomiska Investeringar 

 

De allmännyttiga bostadsaktiebolagen är kommunala bolag och de har följaktligen ett ansvar 

för kommunens bostadsförsörjning (dir.2005:116). Genom att Eksta tar ett ansvar för att 

bygden skall leva, FABO gynnar en levande landsbygd och HFAB motverkar segregering och 

främjar kommunens bostadsförsörjning. Uppnår de olika typer av mål på en samhällsnivå.  

Vilket ligger i linje med vad Löfsten (2009) menar med att organisationer som arbetar med 

samhällsekonomiska investeringar har andra typer av mål på en samhällsnivå, vilket styr de 

metoder som används.  

 

Genom att ta ett samhällssocialt ansvar kan olika åtgärder ses som affärsmässiga eftersom 

värden kan upprätthållas på fastigheter i omgivningen och i vissa fall höjas på fastigheter i 

närheten enligt Dellhag på HFAB och Kilersjö på Eksta. Därmed kan även höga hyresnivåer 

säkras enligt Kilersjö på Eksta. Nielsen på Varbergs bostad menar däremot att det inte alltid 

var möjligt, eftersom kalkylen för alla nybyggnationer måste följa lagen som styr kommunala 

bostadsaktiebolag krav på affärsmässighet. Därför tog inte Varbergs bostad hänsyn till 

samhällsekonomiska aspekter, utan beslut om nybyggnation togs enbart utifrån om kalkylen 

gick att räkna hem.  

 

Likt Eksta berättade Bengtsson på FABO att investeringar var tvungna att bära sina egna 

kostnader och klara de avkastningskrav som var uppsatta. Det gick emellertid inte alltid vägen 

utan värdet på vissa fastigheter var tvungna att skrivas ner eftersom marknadsvärdet på 

fastigheterna var lägre. Det var dock möjligt eftersom andra samhällspositiva faktorer erhölls, 

vilket bidrog till att bolagen ansåg att de handlade affärsmässigt. Den inställningen delades 

emellertid inte av Dellhag på HFAB som menar att skriva ner värdet på en nyproducerad 

fastighet inte var affärsmässigt.  

 

Värden som Eksta ser som ett samhällsansvar prissätts inte och är inte en del av 

investeringskalkylen utan endast en del av beslutsunderlaget. Det är därför en balansgång 

mellan vad som är affärsmässigt och vad som krävs för att ta ett samhällsnyttigt ansvar enligt 

Kilersjö på Eksta. HFAB värderar de olika åtgärder som görs på längre sikt, för att de skall se 

beslutet som affärsmässigt samtidigt som de tar ett samhällsansvar enligt Dellhag. Värdet 

ingår inte i kalkylen utan ingår enbart i beslutsunderlaget. Löfsten (2009) och Hediger (2010) 

menar emellertid att det precis som i en generell investeringskalkyl skall finnas olika 

kostnads- och intäktsposter i en samhällsekonomisk investeringskalkyl, som skall identifieras 

och värderas. Löfsten (2009) menar också att det i vissa fall kan det vara svårt och knappt 

meningsfullt att värdera en viss konsekvens.  

5.4 Investeringsbeslut 

Av de bolag som intervjuats finns det tydliga skillnader på hur stort fokus som läggs på bitar 

som inte är ”rent” ekonomiska. Både Howard (1988), Hamberg (2005) och Löfsten (2009) 

menar att fatta beslut om en investering är komplext och det är därför viktigt att väga in fler 

delar i kalkylen än enbart de ekonomiska bitarna.  

 

Nielsen på Varbergs bostad menar att de tog beslut om en investering skulle genomföras 

enbart utifrån om kalkylen gick att räkna hem medan Eksta, FABO och HFAB vägde in 

ytterligare aspekter som inte ingick i kalkylen men likväl gjorde att de agerade affärsmässigt. 

Trots att Eksta, FABO och HFAB vägde in andra aspekter förutom de ekonomiska skiljde de 

sig åt i hur omfattande beslutsunderlaget för de enskilda bolagen var. HFAB är det bolag som 

tar störst hänsyn till andra faktorer vid investeringsbeslut.  
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Till exempel uppskattar de ett värde på åtgärder som ger en minskad segregering och ett ökat 

värde på närliggande fastigheter, till följd av nybyggnation. FABO har som utgångspunkt att 

kalkylen skall gå ihop precis som alla de andra intervjuade bolagen men i vissa fall kan de 

acceptera en nedskrivning av värdet på en fastighet om samhällspositiv nytta erhölls. Det kan 

jämföras med Lützkendorf och Lorenz (2005) som menar att miljömässigt- och socialt ansvar 

är något som skall innefattas i beslutet om en investering skall genomföras eller inte. 

Författarnas slutsatser ligger utanför vad som skall ingå i en kalkyl och menar att det är något 

som ändå skall beaktas. Hamberg (2005) och Löfsten (2009) menar däremot precis som 

Nielsen på Varbergs bostad att enbart delarna i en kalkyl ska leda fram till ett beslut. 

 

Orsaken till att utföra investeringar är enligt Howard (1988) och Lützkendorf och Lorenz 

(2005) att identifiera det grundläggande problemet och anledningen till att investeringen ska 

genomföras. Grundläggande problemet för de bolag som intervjuats är bostadsbristen och den 

ökade efterfrågan på bostäder i respektive kommun. Lützkendorf och Lorenz (2005) menar att 

nästa viktiga del vid investeringsbeslut är kravinsamlingen, som ska innefatta vad 

investeringen ska bidra med. Den består av alternativa investeringar, modeller och relationer 

mellan beslut samt värde och risk för en investering. Faktorerna ska genom ett konsekvent 

och logiskt sammanställande leda till ett beslut om investeringen ska genomföras eller inte.  

 

HFAB, FABO, Eksta och Varbergs bostad ställs alla inför samma grundläggande problem 

med bostadsbristen men det är efterföljande steg som skiljer dem åt. Alternativa investeringar 

har respondenterna inte tagit upp någonting om, det kan dels bero på att bolagen har begränsat 

med byggrätter och därmed svårt att välja mellan olika investeringar samt att de har få 

alternativa investeringsmöjligheter.  

 

HFAB och Varbergs bostad har båda modeller för differentierade avkastningskrav beroende 

på läget av investeringen medan FABO och Eksta använder samma grundvärden oavsett var 

investeringen görs. Olika värdet är något som exempelvis HFAB lägger stor vikt bland annat 

genom minskad segregering, medan Varbergs bostad inte tar någon hänsyn alls till det i sina 

beslut. Risken med investeringar är något som HFAB och Varbergs bostad tar med i kalkylen, 

FABO i vissa fall medan Eksta inte tar någon hänsyn till risken.  

 

Den logiska och konsekventa sammanställningen av de påverkande faktorerna för 

investeringsbeslutet blir därmed olika komplicerade för de olika bolagen som intervjuats. Det 

beror främst på att bolagen skiljer sig åt på punkter som ligger utanför den grundläggande 

kalkylmodellen. Alla bolagen har som mål att kalkylen ska gå ihop men Varbergs bostad låter 

inte några andra faktorer styra. Vilket kan jämföras med Löfstens (2009) modell om hur ett 

investeringsbeslut skall fattas. Där tas hänsyn till olika kalkylparametrar, efterfrågan och 

problem som sammanställas i en modell vilket resulterar i ett värde som visar om 

investeringen är lönsam eller inte. HFAB har ett mer komplext beslutssystem där fler faktorer 

tas hänsyn till, vilket gör att de lägger större vikt vid sammanställandet och om beslutet kan 

genomföras eller inte. 
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5.5 Analysmodell 

I modellen nedan sammanställs de svar som erhållits av respondenterna för att ge en bättre 

överblick av bolagens förhållningssätt och hur de skiljer sig åt. 

 

(Komponerad av Gustavsson & Sundberg-Hjalmarsson, 2014) 
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6. Slutdiskussion 

För att svara på vår problemställning kommer det i kapitlet att presenteras slutsatser som vi 

drar utifrån analysen. En diskussion förs utifrån syftet med uppsatsen vilket mynnar ut i de 

förändringar som skett och hur lagen tolkas. Kapitlet avslutas sedan med studiens bidrag och 

förslag till vidare forskning. 

Syftet med uppsatsen är att förstå hur allmännyttiga bostadsaktiebolag har förändrat sitt 

beslutsunderlag och vad som ligger till grund för beslutsfattande vid nyinvesteringar av 

fastigheter, när bolagen måste handla på affärsmässiga grunder. Uppsatsen är utförd utifrån 

djupgående intervjuer med beslutsfattare i fyra olika allmännyttiga bostadsaktiebolag och 

resultatet är endast hänförbart till de intervjuade bolagen. Det gör att resultatet inte går att 

generalisera eller applicera på andra bolag som inte är aktuella i uppsatsen. Vi har lagt fokus 

på vad som har förändrats men också utgått från vad som ingår i beslutsunderlaget för att 

bättre förstå förändringar. Den frågeställning som skall besvaras är: 

 

Vad ingår i allmännyttiga bostadsaktiebolags beslutsunderlag vid nyinvesteringar av 

fastigheter och hur har beslutsunderlaget förändrats sedan lagändringen trädde i kraft den 

första januari 2011? 

6.1 Slutsats  

De allmännyttiga bostadsaktiebolag som intervjuats i uppsatsen har liknande mål och 

tillvägagångssätt i sina organisationer. Trots det finns vissa saker som skiljer bolagen och 

deras beslutsunderlag åt, vid nyinvesteringar av fastigheter. 

En investeringskalkyl som visar på en långsiktig avkastning är grundstenen i alla de 

intervjuade bolagens beslutsunderlag vid nyinvesteringar av fastigheter, för att visa upp ett 

affärsmässigt förhållningssätt. HFAB, FABO och Varbergs bostad räknar med olika 

kalkylräntor i sin investeringskalkyl men bolagen har gemensamt att kalkylräntan minst 

innehåller avkastningskravet från ägaren. Eksta däremot använder endast lånekostnaden som 

kalkylränta vid investeringar. Vi tror att skillnaderna mellan bolagen beror på förutsättningar 

vid investeringar, till exempel genom finansieringskostnader för lånat kapital, 

avkastningskrav i bolaget och beräknade risker. 

Lagen säger att avkastningskravet ska genomsyra hela kedjan och vi anser därför att Eksta 

hamnar i en gråzon till vad som är affärsmässigt, eftersom den dagliga verksamheten enligt 

lag inte får subventionera projekt. Vi anser att en kalkylränta utan avkastningskrav eller 

risktillägg kommer få svårt att generera tillräckligt med avkastning för att klara ägarens 

avkastningskrav på kort sikt och då måste andra delar i verksamheten bära dess kostnader. Det 

senast året har Eksta haft svårt att nå upp till ägarnas avkastningskrav vilket stödjer våra 

tankar. 

Eksta och Varbergs bostad vill få ut den högsta marknadsmässiga hyran medan HFAB och 

FABO enbart vill ta ut en hyra som gör att deras kalkyl kan räknas hem. Lagen säger att 

bolagen ska sträva efter högsta möjliga vinst på lång sikt och vi anser därför att HFAB och 

FABO:s förhållningssätt kan diskuteras utifrån tolkningen av lagen. Eftersom alla de 

intervjuade bolagen verkar i kommuner där bostadsbristen är stor och maximerade hyror 

enligt Eksta och Varbergs bostad inte ger en ökad risk för vakanser eller medför andra 

kostnader. Vi anser att HFAB och FABO:s strategi därför hamnar i en gråzon av vad som 

anses vara vinstmaximerande i respektive bolag. 
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De allmännyttiga bostadsaktiebolagen är kommunala och har därför ett ansvar för 

kommunens bostadsförsörjning (dir.2005:116). HFAB, FABO och Eksta menar att det är en 

faktor som ingår i beslutsunderlaget och är en del i att de arbetar affärsmässigt. Medan 

Nielsen på Varbergs bostad menar att det inte alltid är möjligt, eftersom kalkylen för alla 

nybyggnationer måste följa lagen som styr kommunala bostadsaktiebolag krav på 

affärsmässighet. Skillnaden anser vi bero på bolagens olika tolkningar av lagen. 
 

Ytterliggare en faktor som ingår i beslutsunderlaget är forskning- och utvecklingskostnader av 

nya tekniker, vid nybyggnation av fastigheter. De intervjuade bolagen behandlar kostnaden på 

olika sätt i sin investeringskalkyl, till exempel genom att öronmärka kostnader i kalkylen som 

Eksta eller likt HFAB uppskatta ett värde för utvecklingen av forskning- och 

utvecklingskostnader. Utifrån hur bolagens arbetssätt skiljer sig åt ser vi en tydlig koppling 

till bolagens olika tolkning av att agera affärsmässigt.  

Bolagen som skiljer sig mest åt är HFAB och Varbergs bostad. Båda bolagen har som mål att 

varje investering ska bära sig själv men hur värdet av det beräknas skiljer sig åt. Varbergs 

bostad har ett väldigt rakt förhållningssätt där lönsamma kalkyler för varje projekt är ett 

måste. Bolaget tar ingen speciell hänsyn till sociala värden som till exempel minskad 

segregation som HFAB anser har ett värde och kan påverka om ett investeringsbeslut är 

affärsmässigt. Utifrån det kan vi konstatera att HFAB:s beslutsunderlag är betydligt mer 

komplext än Varbergs bostad. Anledningen till det anser vi främst ligger i vilken attityd 

bolagen har gentemot det samhällsnyttiga ansvaret. Samt hur bolagen anpassar sitt 

beslutsunderlag utifrån det samhällsnyttiga ansvaret, för att visa på affärsmässigt handlande. 

6.1.1 Förändringar efter lagändringen 2011 

Vi har kommit fram till är att lagändringen inte har förändrat alla intervjuade bolags 

beslutsunderlag på samma sätt. Det finns dock vissa saker som enskilda bolag har fått ändra 

eller ta extra hänsyn till på grund av lagändringen 2011, vilket redovisas nedan i punktform 

med förtydliganden. 

 Kraven på dokumentationen vid nyinvesteringar har skärpts 

Tre av de fyra intervjuade bolagen menar att den största skillnaden lagändringen har medfört 

är att kravet på dokumentation vid nyinvesteringar har skärpts. Det märks främst genom allt 

mer uttömmande kalkyler och ett tydligare definierat beslutsunderlag. Enligt Dellhag på 

HFAB är värdet på icke finansiella faktorer som bolaget tar hänsyn till viktiga att förtydliga 

för att visa att ett investeringsbeslut är affärsmässigt. 

 Förhöjda räntekostnader för att undvika fördelar gentemot privata bostadsbolag 

Direkta förändringar som FABO har tvingats göra på grund av lagändringen är att de varit 

tvungna att höja kostnaden för att använda kommunen som säkerhet för sina lån. På grund av 

att deras avgift gav dem en fördel gentemot privata bostadsbolag, vilket inte är tillåtet enligt 

den nya lagen. 

 Tydligare definierade avkastningskrav 

Varbergs bostad hade före lagändringen 2011 ett avkastningskrav på 25 miljoner kronor men 

fick på grund av lagändringen anpassa avkastningskrav eftersom allmännyttiga 

bostadsaktiebolag numera ska ha ett klart definierat avkastningskrav som är marknadsmässigt 

gentemot privata bostadsbolag. Avkastningskravet fastställdes därför till en procentsats, vilket 

förra året motsvarade 23 miljoner kronor. 
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6.2 Studiens bidrag 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att lagens definition av att arbeta affärsmässigt är 

luddig och de allmännyttiga bostadsaktiebolagen i uppsatsen väljer att tolka lagen på olika 

sätt. Det ett bolag i uppsatsen anser affärsmässigt förkastar någon annan och menar att det inte 

går att göra på det viset. Det innebär att olika delar av beslutsunderlaget ses som affärsmässigt 

av olika bolag. Till exempel menar Dellhag på HFAB att om värdet på fastigheten måste 

skrivas ner efter en nybyggnation är det inte affärsmässigt medan Bengtsson på FABO menar 

att en nedskrivning av fastigheter kan vara affärsmässigt om de ger positiva sociala fördelar. 

Kilersjö på Eksta menar också att det är en balansgång mellan vad som är affärsmässigt och 

vad som krävs för att ta ett samhällsnyttigt ansvar vilket även styrker vår känsla av att lagen 

ger utrymme för en ganska öppen tolkning. 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Vi har under arbetet med uppsatsen fått en bra inblick i hur de intervjuade allmännyttiga 

bostadsaktiebolagen arbetar med sitt beslutsunderlag och vilka skillnader som finns mellan 

bolagen. Vi har märkt att problemet med lagen är definitionen av vad som är affärsmässigt. Vi 

ser det därför intressant att fortsätta forska kring definitionen av lagens krav på 

affärsmässighet. Alla intervjuade bolag definierar begreppet på olika sätt och flera av bolagen 

verkar kunna fortsätta med sin verksamhet på samma sätt som före lagändringen. Det 

uppkommer därför skillnader i de allmännyttiga bostadsaktiebolagens beslutsunderlag även 

fast de har liknande förutsättningar. Därför har vi kommit fram till att det skulle vara 

intressant att undersöka: 

 En definition av lagens krav på affärsmässighet och hur förhållandet mellan 

affärsmässighet och det samhällssociala bostadsansvaret skall kunna tillämpas. 

Eftersom de på många sätt motsäger varandra. 
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8. Bilagor 

8.1 Intervjuguide 

Bakgrund 

 Kan du Berätta lite om företaget 

 

 Vilken roll har du i företaget? Berätta om den. 

 

Kalkylmetoder 

 Berätta lite om kalkylen som används för investering av en ny fastighet?  

 

 Hur räknar ni på lönsamhet vid nybyggnation, har det förändrats sedan lagändringen 

om affärsmässighet kom? Vakanser, hyra per kvm, bruksvärde m.m. 

 

 Har något förändrats i ert sätt att utföra investeringskalkyler sedan lagändringen trädde 

i kraft? (många allmännyttiga bostadsaktiebolag använde sig tidigare av 

självkostnadskalkyler när de räknade på investeringar, är det något ni också gjorde?) 

 

Avkastning och risk 

 Vilken kalkylränta räknar ni med, och vilka delar innehåller den?  

 

 Vilka typer av avkastning har ni i företaget och har de förändrats sedan lagändringen 

2011? 

 

 Har vinsterna i bolaget ökat på grund av ett mer affärsmässigt arbetsätt för bolaget, 

disponeras vinsterna på samma sätt som tidigare? 

 

 Hur ser er finansiering av kapital ut samt har era kostnader för finansiering 

förändrats?( tidigare fanns det möjlighet att låna pengar från kommunen utan att ränta 

var tvungen att betalas) 

Övriga beslutsfaktorer 

 

 Har ni utfört nybyggnationer som inneburit att ni inte agerat utifrån ett vinstsyfte innan 

eller efter lagändringen? 

 

 Vilka faktorer påverkar om ni går vidare med en nybyggnation? Räcker det att 

projektet beräknas vara lönsamt? 

 

 Har ni någon typ av strategi där ni tar hänsyn till befintligt fastighetsbestånd, när 

beslut om investering i nya projekt görs? 
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