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Abstrakt  
 
Bakgrund: Idag behövs det fler hyresrätter för att möta efterfrågan på marknaden. 
Bostadsbristen grundas i en för låg hyresrättsproduktion med höga kostnader och en 
ständig befolkningstillväxt. Bristen leder till att människor behöver ta både andra- och 
tredjehandskontrakt som bidrar till en ökad svart marknad med höga hyror. Många 
människor är på grund av olika sociala och ekonomiska förutsättningar hindrade från att 
äga sin fastighet och alternativet är att bo i hyresrätt. 135 Svenska kommuner uppger idag 
att det finns brist på bostäder i deras områden och det är en ökning sedan 1990-talet. Det 
kommer att behövas 50 000 nya lägenheter i 16 år framåt för att få bukt med bristen på 
bostäder. Bristen på hyresrätter är främst centraliserad i städer med högskolor, universitet 
och en av orsakerna är expanderingen av studieplatser. Målet med uppsatsen är att 
klargöra en planerad produktion ur ekonomiska och sociala aspekter samt hur 
investerarna väljer att acceptera eller förkasta ett projekt. Fyra faktorer behandlas: 
produktionskostnader, hyresregleringar, vinst i hyresrättsproduktion och investeringsrisk. 

 
Problemformulering: Hur resonerar privata och kommunala bolag kring 
investeringsbesluten vid nyproduktion av hyresrätter?  
 
Syfte: Syftet är att undersöka privata och kommunala bolags resonemang kring 
nyproduktion av hyresrätter och olika investeringsbeslut som framkommer under 
processens gång, samt framhäva den skillnad som finns mellan privata och kommunala 
bolag och hur investerare fattar beslut kring produktion eller inte.  
 
Metod: I uppsatsen har vi utgått från en deduktiv metod med en kvalitativ ansats. Vi har 
använt sekundärdata till teorikapitlet och primärdata till empirin. Primärdata samlades in 
genom öppna, personliga intervjuer med företagen Derome, HFAB samt Varbergs 
Bostad. 
 
Slutsats: De tre bolagen har i grunden lika resonemang och tankar då de agerar på samma 
marknad. Skillnaderna är att Derome är privatägt och det influerar deras åsikter på ett 
annat sätt än de två kommunala bolagen, som har ett socialt ansvar. Bolagen påverkas i 
stora drag på samma sätt av produktionskostnaderna förutom skillnaden i 
markanskaffning hos de privata och kommunala bolagen. En reformering av 
hyreslagstiftningen hade genererat ett snabbare kassaflöde för investerarna och 
produktion av hyresrätter hade kunnat öka. Vinstberäkning är ett individuellt val från 
företag till företag men lönsamheten styr företagen till att hellre producera bostadsrätter 
på grund av att det genererar snabbare kassaflöden. Dock är det stor skillnad mellan 
bolagsformen då kommunala bolag har ett socialt ansvar att producera hyresrätter vilket 
inte privata bolag har. Risk beror på var i länet företagen befinner sig samt om det är 
kommunalt- eller privatägt. En annan skillnad är riskprocedurens storlek som grundas i 
hur stor marginal för misstag som företagen har.  
 
Vidareforskning: Vårt förslag till vidare forskning är att undersöka om det skulle vara 
möjligt att skapa ett försäkringssystem som gynnar samtliga aktörer på bostadsmarknaden 
för en rörligare bostadsmarknad.  
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1. Inledning 

________________________________________________________________________ 
I första kapitlet förklaras bakgrunden till problemområdet som sedan leder vidare till en 
problemdiskussion som mynnar ut i en problemformulering. I kapitlet kommer även syftet 
att klargöras och slutligen beskrivs avgränsningarna i arbetet.  
________________________________________________________________________ 
 

1.1 Problembakgrund  
”Det har blivit illa därför att ingen har tänkt på att när babyboomens barn föddes så 
skulle de inte bara lämna BB, de skulle också bli både 20 och 30 år. Lägger man ihop 
stora födelsetal med en sedan årtionden pågående urbanisering så får man bostadsbrist. 
Den går inte att snacka bort. Den går bara att bygga bort.” Barbro Engman (2014).  

Det krävs enligt Statens offentliga utredningar (SOU 2007:14) att det produceras fler 
hyresrätter för att möta efterfrågan på bostadsmarknaden idag. Bostadsbristen grundar sig 
i en för låg produktion av bostäder till en befolkning i ständig tillväxt och det beror främst 
på höga kostnader som uppkommer vid nyproduktion och är direkt kopplade till en låg 
vinst. Hyressättningssystemet är ett hinder då hyran måste bli högre för att lönsamheten i 
produktionen ska öka (Fastighetsägarna, 2012). Häggroth (2011) påpekar också att det är 
ett haltande regelverk kombinerat med en låg avkastning som leder till en minskad 
nyproduktion, men även det risktagande som produktion av hyresrätter är förknippat med 
(Häggroth, 2011). Enligt en undersökning som är gjord av Fastighetsägarna (2012) är de 
fyra nämnda faktorerna, produktionskostnader, hyresregleringar, vinst i 
hyresrättsproduktion och investeringsrisk, orsakerna till varför det inte produceras fler 
hyresrätter enligt investerarna (Fastighetsägarna, 2012).  
 
Bristen på hyresrätter påverkar de människor som inte har möjlighet eller av någon 
anledning inte vill köpa en bostadsrätt, äganderätt eller ett hus. Det kan vara människor 
som inte vill eller orkar med att äga sin bostad eller inte har ekonomisk möjlighet att sätta 
in en större summa i en egen bostad, eller på grund av arbete och studier inte vill låsa sig 
till att äga en fastighet (SVD, 2014).  
 
Det finns en lag i Sverige som skapar förutsättningar för befolkningen att bo i bra 
bostäder, bostadsförsörjningslagen. Lagen säger att det är kommunernas ansvar att se 
över bostadssituationerna och varje år besvarar kommunerna en enkät, utskickad av 
Boverket, där de får redogöra för sin bostadssituation. År 2012 uppvisade 46 %, det vill 
säga 135 kommuner, att de hade bostadsbrist och det är en stigande trend sedan sent 
1990-tal (SCB, 2012).  
 
En rapport från de fem LO-förbunden, Byggnad, Elektrikerna, Fastighetsanställda, 
Målarna och Seko, visar att det kommer produceras för lite hyresrätter även i framtiden 
och att det måste produceras omkring 50 000 nya lägenheter varje år i 16 år framöver för 
att kunna bygga bort bostadsbristen. Det kommer endast att produceras 30 000 nya 
lägenheter per år med den byggtakt som är idag (SVD, 2014). Precis Som Barbro 
Engman (2014)  tidigare konstaterade så måste bostadsbristen byggas bort och i den takt 
som byggandet sker nu så kommer bristen kvarstå under många år (Barbro Engman, 
2014). 
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1.2 Problemdiskussion  
Bristen på hyresrätter leder till en ökad efterfrågan på nyproduktion, men det innebär 
höga kostnader som bidrar till en direkt effekt på bostadshyran. Det är inte önskvärt att 
lägga produktionskostnaden på brukarnas hyra (Turner, 2001) och för att förhindra det 
finns bruksvärdesprincipen som infördes 1968 och ersatte den befintliga hyresregleringen 
(Sandberg, 2002). År 2006 infördes en ny lag som skulle vara ett undantag till 
bruksvärdesprincipen och göra det möjligt att ta ut en högre hyra för att täcka 
hyresvärdens kostnader. Lagen skulle göra det lättare för bostadsbolagen att få ihop 
kostnaderna och då kunna producera fler hyresrätter (Holmqvist & Thomsson, 2013). 
Hans Lind, Professor i fastighetsekonomi, har i en artikel beskrivit problematiken kring 
hyresbristen när efterfrågan överstiger utbudet (Fastighetsnytt, 2012, december). Han 
pekar på att allt färre lägenheter når den öppna marknaden och bytesmarknaden samt att 
den svarta marknaden kommer att få en markant ökning. Bostadsbristen leder till att 
människor väljer att ta både andra och tredjehandskontrakt som bidrar till svarta 
marknader med orimligt höga hyror.  
 
Effekten av långa bostadsköer leder till att ungdomar inte kan lämna föräldrahemmen då 
de inte har möjlighet att sätta in kapital i en bostadsrätt. Problem med bostadsbristen 
påverkar också flytt i samband med arbete till orter med långa bostadsköer. Bristen på 
hyresrätter är främst centraliserad i städer med högskolor, universitet och en av orsakerna 
är expanderingen av studieplatser som direkt har haft inverkan på hyresmarknaden (SOU 
2007:14). Trots att det finns kommuner med bostadsbalans är bristen på hyresrätter 
utbredd och det är inte enbart ungdomar som känner av den stora efterfrågan utan även 
människor som står inför ett bostadsbyte (SCB, 2012). Nämnda problematik är endast få 
exempel och det förekommer flera artiklar skrivna om bostadsbristen där bakomliggande 
problem kommer upp till ytan. Lindroth och Lundbergs (2010) uppsats tar upp 
svårigheterna kring subventioner och bostadspolitik, men idag är deras uppsats inte lika 
relevant då det inte subventioneras inom bostadsbyggandet längre. Den kompletteras 
därför med en uppsats av Berg och Fjeldgård (2012) som diskuterar möjligheten med en 
alternativ upplåtelseform som ska minska bristen på hyresrätter samt de problem som är 
en direkt effekt av bostadsbristen.   

Istället för att hitta en alternativ upplåtelseform till hyresrätter har Bergdahl och Kjörling 
(2010) och Henriksson och Pehlivanovic (2012) resonerat kring hur företag kan rusta upp 
miljonprogrammet. De diskuterar möjligheterna för företagen att renovera och göra 
ombyggnationer på existerande lägenheter för att öka avkastningen på lång sikt. 
 
Gustavsson och Olsson (2011) skriver om boendekostnaders, hyresregleringens och 
produktionskostnaders effekter på produktionsprocessen kring hyresrätter samt faktorer 
kring dessa punkter och de väljer att utgå från ett företagsekonomiskt perspektiv. Det 
finns en kunskapslucka kring hur investerarna resonerar runt beslutsfattandet i fråga om 
hyresrättsproduktion. I uppsatsen önskas att genom den kvalitativa undersökningen få en 
bild av vad det är som bidrar till det låga produktionsantalet samt om det finns några 
orsaker som leder till ett hämmande av produktionsbeslut. 

 
Eftersom produktionsbesluten ligger hos investerarna är det viktigt att ha inblick i hur de 
resonerar kring hur de ska satsa på ett projekt för att kunna påverka bostadsbristen. 
Uppsatsen kommer utreda hur investerarna behandlar en planerad produktion i fråga om 
ekonomiska och sociala aspekter samt hur de väljer att förkasta eller acceptera ett 
produktionsbeslut och för att se och belysa frågan kring bristen på hyresrätter ur ett nytt 
perspektiv och möjliggöra nya infallsvinklar. I uppsatsen önskas att genom den 
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kvalitativa undersökningen få en bild av vad det är som bidrar till det låga 
produktionsantalet samt om det finns några orsaker som leder till ett hämmande av 
produktionsbeslut.   
 
De fyra faktorerna, produktionskostnader, hyresregleringar, vinst i hyresrättsproduktion 
och investeringsrisk, valdes till uppsatsen då de har ett samband och är beroende av 
varandra. Storleken på produktionskostnaden avgör hur stor vinst produktionen kommer 
att ge och hur mycket hyrorna kommer att behöva regleras. Det är alltid en risk att starta 
en produktion och det kan bli dyrare än vad investerarna tänkt sig men det kan också 
generera en större vinst än vad som är beräknat. I uppsatsen kategoriseras de fyra 
faktorerna där produktionskostnad är en kostnad som är direkt hänförbar till produktionen 
och vinsten är det som är kvar när alla kostnader är betalda det vill säga vinsten är 
relaterat till kapitalet. Risk innebär de förberedelser inför de kostnader och händelser som 
inte är kalkylerade och hyresregleringar är de lagar och regler som bolagen måste ta 
hänsyn till när de sätter hyran för bostäderna. 

1.3 Problemformulering 
Hur resonerar privata och kommunala bolag kring investeringsbesluten vid nyproduktion 
av hyresrätter?  

1.4 Syfte  
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur privata och kommunala bolag resonerar vid 
nyproduktion av hyresrätter samt beskriva de investeringsbeslut som uppkommer hos 
hyresbolag och framhäva skillnaden mellan kommunala och privata bolag. Vad det är 
som gör att investerare väljer att producera respektive avstå från nyproduktion. 

 
1.5 Avgränsningar  

I uppsatsen kommer problematiken kring produktionskostnader, hyresregleringar, vinst i 
hyresrättsproduktion och investeringsrisk att belysas samtidigt som skillnaden mellan 
privata och kommunala bolag beaktas.  
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2. Metod 
________________________________________________________________________ 
I kapitlet redogörs vilken ansats och metod som har valts och hur data och empiri har 
samlats in. Andra delar som tas upp är urvalet av företagen och respondenterna samt 
intervjuprocess och studiens pålitlighet.  
________________________________________________________________________ 

 
2.1 Val av metod 

I uppstarten av arbetet läste vi artiklar, rapporter och litteratur för att bli insatta i ämnet 
produktion av hyreslägenheter, det är ett ämne som frekvent diskuteras i olika medier och 
det är både unga och gamla som påverkas av hyresrättsproduktionen. Artiklar som var 
relevanta och som speglar problemet idag gjorde oss lite mer insatta och vi kunde då 
börja diskutera olika problemområden och utefter det formulerade vi en problemställning. 
Problemställningen skapar grunden för uppsatsen genom att den bestämmer vilken metod 
som ska användas i arbetet och enligt Jacobsen (2002) finns det en indelning mellan olika 
metoder där den ena är att beskriva dagens situation, den så kallade beskrivande, och den 
andra är vilken effekt en åtgärd ger, den så kallade förklarande problemställningen. Vår 
problemställning har en beskrivande fråga och det har vi eftersom vår frågeställning 
beskriver ett problem som finns idag men frågan är även kopplat till nuet eftersom 
faktorerna kan förändras över tid och därför kan vår frågeställning kategorisera som 
beskrivande trots att den inte undrar hur utan vilka.  
 
Enligt Jacobsen (2002) kan problemställningen delas upp i ytterligare ett steg med 
antingen en explorativ, det vill säga att fördjupa sig inom ett ämne, eller en testande 
frågeställning som avser att utforska omfånget av ett fenomen (Jacobsen, 2002 & 
Bryman, 2011). Vår problemformulering är explorativ av den anledningen att vi vill 
undersöka djupet av problemet och att vi söker ny information som kan förklara hur 
problemet ser ut idag. Valet av metod leder sedan fram till en kvalitativ ansats eftersom vi 
har de grunder i problemfrågeställningen som gör att en kvalitativ metod passar bäst till 
frågeställningens utformning. Enligt Jacobsen (2002) krävs en explorativ och beskrivande 
frågeställning till en kvalitativ metod eftersom vi måste söka ny data och gå på djupet 
vilket leder till valet att ha få undersökningsenheter. Kvantitativ metod har vi uteslutit 
eftersom vår problemformulering inte är utformad för den metod, dock ger den en mer 
extern giltighet då den kräver fler undersökningsenheter (Jacobsen, 2002 & Bryman, 
2011). Vi är medvetna om att alla val som vi gör påverkar utfallet av uppsatsen och 
påverkar också dess giltighet och trovärdighet och med det i åtanke har vi noga reflekterat 
över våra alternativ och arbetat utefter de som har fungerat bäst för vår 
problemformulering.  
 
En kvalitativ metod är öppen och flexibel och tillåter att problemställningen ändras under 
arbetets gång (Holme & Solvang, 1997). Vi har valt att göra personliga intervjuer 
eftersom vi har få undersökningsenheter som vi ska gå på djupet med och då krävs en 
undersökningsmetod som inte begränsar respondenten. Nackdelarna med personliga 
intervjuer är att metoden är resurskrävande då intervjuerna är komplexa och det krävs tid 
att få överblick över svaren men också att vi som ställer frågorna har möjlighet att 
påverka respondenterna. Vi är medvetna om det och har haft det i åtanke under 
intervjuerna och försökt att hålla oss neutrala genom att inte leda samtalet utan 
respondenten har fått tala fritt kring frågorna vi ställt (Jacobsen, 2002 & Bryman, 2011). 
Valet att använda kvalitativ metod gör att vi genom intervjufrågor kan gå på djupet med 
varje företag och för att inte få en alltför stor empiri samt att det ligger en tidsbegränsning 
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för arbetet har vi valt att intervjua tre företag då dessa intervjuer ger mycket information 
som måste bearbetas (Holme & Solvang, 1997 & Jacobson, 2002). Vi kunde även här valt 
en kvantitativ metod men valde att inte göra det eftersom den kvalitativa gav oss mer 
djupgående information jämfört med en kvantitativ, dock hade den gett en mer extern 
giltighet genom fler undersökningsenheter (Jacobsen, 2002).  
 

2.2  Val av ansats 
Efter att vi gjort valet att utifrån problemformuleringen utgå från en kvalitativ metod 
anser Jacobsen att valet av ansats blir induktion eftersom de båda är öppna för ny 
information. Vi har valt att arbeta med en öppen ansats som är en blandning av induktion 
och deduktion. Den avgränsning som finns är den omedvetna (Jacobsen, 2002). Valet 
grundar sig på vårt beslut att ta in ytterligare sekundärdata efter vi påbörjat intervjuerna 
då vi blev upplysta om ny information. Vår omedvetna avgränsning innebär att vi har 
samlat in den information som vi anser är relevant men att vi även har tagit in ny 
information. Det har gjort att vi har kunnat ha ett öppet sinne samtidigt som vi utformar 
uppsatsen som passar problemformuleringen och syftet (Bryman, 2011).  
 
Det finns för- och nackdelar men både induktion och deduktion och valet av en öppen 
ansats har gjort att vi kan plocka det bästa från båda. Vi kunde valt att arbeta utifrån 
endast induktion, från empiri till teori, eller deduktion, från teori till empiri, vilket kunde 
ha bidragit till att vi fått andra infallsvinklar samt att referensramen och analys sett 
annorlunda ut men valet att arbeta utifrån en öppen ansats har varit ett bra val för vår 
uppsats och passat vår utformning (Jacobsen, 2002).  
 

2.3 Datainsamling  
Vi har samlat in två sorters data, primärdata och sekundärdata, primärdata består av 
nyinsamlad information och sekundärdata har redan blivit insamlad men för ett annat 
syfte. Vi har valt att använda en kombination av primär- och sekundärdata (Jacobsen, 
2002).  

 
2.3.1 Sekundärdata  

För att få en bättre inblick i ämnet började vi leta sekundärkällor till teorin som består av 
litteratur och vetenskapliga artiklar som vi har sökt på Högskolan i Halmstads databas 
Summon och Google Scholar. De sökord som vi har använt oss av är: avkastning, 
byggnadskostnad, hyresregleringar, investering, produktion, produktionskostnad, projekt, 
redovisning och risk. De engelska begreppen: building cost, construction projects, 
investment, municipal housing, production, production cost, production housing, project, 
public sector, rent control, return samt risk. Utöver vetenskapliga artiklar har vi använt 
oss av böcker från Högskolan i Halmstads bibliotek och vi har även använt oss av 
webbaserade artiklar från Boverket, Fastighetsägarna, Statistiska centralbyrån (SCB), 
Statens offentliga utredningar (SOU) och Svenska Dagbladet (SVD). Boverket är en 
förvaltningsmyndighet som behandlar frågor som rör byggande och förvaltning. 
Fastighetsägarna är en intresse- och branschorganisation som arbetar för en väl 
fungerande fastighetsmarknad. De representerar ungefär 17 000 medlemmar och 
majoriteten är fastighetsägare med hyresrätter. Statistiska centralbyrån är en 
förvaltningsmyndighet som ansvarar för den officiella statistiken. Statens offentliga 
utredningar, är rapporter från statens utredningar som sammanställs av kommittéer som 
blivit tillsatta av regeringen. Svenska Dagbladet är Sveriges tredje största morgontidning. 
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Vid insamling av sekundärdata gäller det att vara källkritisk då det är 
andrahandsinformation samt att dess insamlingssyfte har skiljt sig från vårt område 
(Jacobsen, 2002). Källkritik har vi arbetat kontinuerligt med genom att använda oss av 
flera källor samt att vi har kompletterat de äldre källorna med nyare för att stärka dess 
trovärdighet. 
 

2.3.2 Primärdata  
En kvalitativ metod är resurskrävande enligt Jacobsen (2002) och det är en av 
anledningarna till varför vi valt ett fåtal undersökningsenheter och vårt val av att intervjua 
tre företag grundar sig i att kvalitativa intervjuer ger mycket information som sedan tar tid 
att behandla. Primärdata har samlats in för empiridelen i uppsatsen och det finns olika sätt 
att göra det på men vi valde att använda den individuella och öppna intervjun då den 
enligt Jacobsen (2002) ger mer trovärdighet. En annan fördel är att det går att se 
kroppsuttryck och det är också enklare att underlätta vid misstolkningar samt att det är 
rätt person som besvarar frågorna. 
 
De urvalskrav vi hade på intervjuföretagen var att det skulle vara verksamma inom 
byggbranschen, producera hyreslägenheter och ha kontor i Halland. Resultatet hade 
möjligtvis utfallit annorlunda om undersökningen istället hade gjorts på mindre attraktiva 
orter med fler vakanser. Vi valde en blandning mellan privata och kommunala bolag då vi 
ville se om det fanns en skillnad mellan dem eller om dess spelplan ser lika ut. Alla tre 
företag genomför investeringar som förväntas ge vinst ett antal år framåt vilket gör att 
företagen har ett långsiktigt tänk och det är grundtanken som håller ihop dem men att vi 
sedan kommer att analysera skillnaderna och se om det har någon påverkan på 
investeringsbesluten. Genom det beslutet hoppas vi kunna dra slutsatser om privata och 
kommunala bolag som gör att arbetet kan komma ett steg närmre en ökad extern giltighet. 
Utifrån dessa krav valde vi ut företagen Derome, HFAB och Varbergs Bostad och efter 
urvalet tog vi kontakt med respektive företag via mail och telefon och de var alla 
intresserade att ställa upp och hjälpa oss.  
 
Vem som vi skulle intervjua valdes ut genom att vi presenterade vad vi skulle skriva om 
och sedan valde företagen ut vilka som de ansågs passa bäst för uppgiften och vi fick 
utefter det kontakt med respektive person och de utvalda respondenterna arbetar inom 
områden som reflekterar ämnet i uppsatsen. Vi blev tilldelade Kylin som respondent hos 
Derome dels för att han har en stark känsla för företagets kultur samt har han funnits i 
företaget i många år och har god kunskap om hur Derome fattar sina beslut. Dellhag och 
Johansson var de inom HFAB som var kompetenta att kunna besvara våra frågor då de 
har en bred översikt över ämnesområdet. Med anledning av Westins position och 
erfarenhet i företaget ansåg vi och Varbergs Bostad att han var den som var bäst lämpad 
att besvara våra frågor.  
 

2.4 Intervjuprocessen  
Vi började med att intervjua Patrik Westin hos Varbergs Bostad där vi hade en personlig 
intervju med inspelning och anteckningar som komplement för att ha möjlighet att 
fokusera på intervjun. Nästa intervju hade vi hos Derome med Christian Kylin och 
slutligen hos HFAB med Erik Johansson och Marie Dellhag och efter intervjuerna 
samlade vi ihop allt material från intervjuerna och gjorde en sammanställning. Efter det 
bearbetades och renskrevs informationen utifrån huvudämnena och slutligen delade vi 
upp och utformade materialet efter den struktur vi valt till teorin. De personliga 
intervjuerna tog mellan 40 minuter och 1 timme och berodde på hur mycket tid 
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respondenterna kunde avvara åt oss. Vi märkte en stor skillnad mellan de olika 
respondenterna eftersom vissa av dem gav oss mycket och informativ fakta medan någon 
var betydligt svårare att genomföra då respondenternas svar var korta och vi hade svårt att 
få fram den mängden fakta som vi fått från andra respondenter vilket har lett till att vissa 
frågor har mycket information från vissa företag och andra inte i empirin.  
 
Det var mycket förberedelser innan intervjuerna, som valet av vem vi skulle intervjua och 
utformningen av intervjufrågorna och även efter intervjuerna tog det tid att sammanställa 
samtliga svar. När respondenterna meddelat att de var intresserade att delta i intervjun 
bokade vi en tid som passade och efter det skickade vi ut intervjufrågorna så att den 
tillfrågade kunde förbereda sig. Genom processen hoppades vi på att respondenten skulle 
ge oss mer utförliga svar och att svaren var genomtänkta och vi anser att processen gav 
resultat då vi upplevde att svaren gav bra information som var tydlig och intressant. Vi 
fick tillstånd att spela in samtalen vilket var ett stort hjälpmedel vid sammanställningen 
och bidrog till att vi kunde vara mer fokuserade under intervjun och alla respondenter var 
hjälpsamma och det var inga problem om vi ville kontakta dem vid ett senare tillfälle och 
komplettera med ytterligare frågor. Sammanställningen av varje intervju skickades 
tillbaka till respektive respondent för att få ett godkännande för att säkerställa det inte 
hade förekommit några fel eller missuppfattningar. Respondenterna hade innan intervjun 
fått information om att det insamlade materialet kommer att användas i uppsatsen samt att 
uppsatsen kommer att publiceras, det vill säga att den kommer att vara en offentlig 
handling. 

 
2.5 Validitet 

Enligt Jacobsen (2002) innebär validitet att empirin är relevant och giltig och med det 
menas att materialet är insamlat till rätt syfte och att det anses vara relevant. Validitet kan 
delas upp i två delar, en intern giltighet och en extern där den interna innebär att vi 
undersöker det som vi menat att undersöka och den externa handlar om möjligheten att 
kunna använda våra resultat i andra sammanhang än vår uppsats det vill säga om 
resultatet går att generalisering (Jacobsen, 2002). När det kommer till validiteten på vår 
insamlade data anser vi att den har en intern giltighet då vi har kommit fram till ett svar 
som är relevant till vår teori och som sedan kunnat besvara vår problemformulering. Det 
som går att ifrågasätta vad gäller den interna giltigheten är om respondentens svar är sant 
och giltigt dock ser vi ingen anledning till varför respondenterna inte skulle tala sanning. 
En annan aspekt är om respondenten har uppfattat frågan korrekt men då vi gjort en 
personlig intervju har vi haft möjlighet att utveckla frågan för att respondenten ska förstå 
och genom det undvika missförstånd. Den externa giltigheten är svårare att bekräfta 
då kvalitativa studier oftast inte är generaliserbara utan de kvantitativa studierna får en 
större räckvidd och är därför mer generaliserbara. 
 
Vi har valt att intervjua både privata och kommunala bolag och hoppas att det resulterar i 
en mer extern giltighet då kvalitativa metoder i vanliga fall inte har hög extern giltighet. 
Det vill vi försöka ändra med en mer bredd på intervjuföretagen men vi kommer under 
hela arbetet ha uppdelningen i åtanke och vi har ett kapitel i teorin som beskriver 
skillnaden mellan investeringsbesluten mellan kommunala och privata bolag samt att det 
används i analyskapitlet för att se om vissa beslut har med skillnaden att göra.  

 
2.6 Reliabilitet  

Enligt Jacobsen (2002) innebär reliabilitet att studien är trovärdig och för att uppnå 
trovärdighet i ett arbete bör undersökningen vara utförd på ett korrekt och tillförlitligt sätt. 
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Genom att genomföra personliga intervjuer hoppades vi att respondenten skulle få mer 
förtroende för oss än om vi genomfört intervjun via telefon. Med hjälp av bandspelare 
under intervjun kunde vi fokusera på samtalet och ställa följdfrågor. Vi var redan i starten 
medvetna om att det finns en skillnad mellan att intervjua ett privatägt och ett kommunalt 
bolag. När vi valde ett familjeägt bolag förutsatte vi att de har ett lika långsiktigt 
perspektiv som ett kommunalt bolag, vilket är en gemensam faktor för de tre företagen.  
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3. Teoretisk referensram  
________________________________________________________________________ 
I kapitlet ges en teoretisk referensram som är bakgrund till arbetet. Den teoretiska 
referensramen kommer att återkopplas senare för att jämföra resultatet av 
undersökningen. 
________________________________________________________________________ 

 
3.1 Skillnader mellan kommunala och privata fastighetsbolag 

Bolag som kallas sig allmännyttigt har vissa riktlinjer för att få benämnas allmännyttigt 
och det är grundkraven som skiljer dem från privata bolag. Reglerna är att allmännyttiga 
bolag inte får vara vinstdrivande vilket gör att de har annorlunda avkastningskrav jämfört 
med ett privat bolag. Kommunala bolag ska till stora delar vara ägt av kommunen och det 
måste vara tillgängligt för alla och inte bara en viss grupp (Rådet för kommunal 
redovisning, 2000 & SOU 2008:38).  
 
Skillnaden mellan kommunala och privata bolag påverkar hur företagen styrs och vilka 
mål de sätter upp vilket i sin tur påverkar företagets syn på investeringar och avkastningar 
(Brealey, Myers & Allen, 2014). Reglerna för de kommunala bolagen ändrades under 
senare 90-tal då staten minskade subventionerna vilket gör att kommunala och privata 
bolag konkurrerar på tämligen lika villkor (Turner, 1997). Det finns vissa likheter mellan 
dem tillexempel att båda bolagen gör stora investeringar som ger avkastning under flera 
år men de måste även besluta om de stora investeringarna ska återföra pengar som ska 
investeras för att aktieägarna (privat) eller medborgarna (kommunalt) sedan ska kunna 
investera dem i kapitalmarknaden eller på nuvarande konsumtion (Brealey, Cooper & 
Habib, 1997). De inblandades önskemål kan inte ignoreras då både den privata och den 
kommunala ägaren kan bli ersatt. I den privata sektorn är chefer övervakade av styrelsen 
och i den kommunala kan den valda bli ersatt om denna inte anses sköta sitt arbete 
korrekt. Likheten mellan spelplanerna kan göra att investeringskriterierna ser lika ut men 
det behöver dock inte leda till samma investeringsbeteende på grund av de olika 
avsikterna med investeringarna samt den snedvridningen som skatten skapar (Brealey et 
al., 1997). 
 
Enligt Brealey et al. (1997) har privata sektorn lättare att lösa problem, tillexempel hur 
vinst ska investeras och tack vare det kan de producera mer effektivt. Det som skapar 
skillnaden är att alla aktieägare ofta ute efter samma sak, välstånd, vilket gör att de ofta 
får ett enat beslut medan kommunala kan ha flera andra åsikter som väger in som 
tillexempel att vissa vill satsa på miljöfrågor och andra på tillbyggnad, vilket gör att ett 
beslutfattande blir svårare (Brealey et al., 1997). 

 
3.2 Produktionskostnader  

När ett företag eller kommun har enats om att producera hyreslägenheter måste de ha 
översikt över de olika kostnaderna som finns i processen. De olika kostnadselement som 
finns är byggnadskostnader, byggherrekostnader och moms, tillsammans benämns de som 
produktionskostnad. Markkostnaden är en faktor i byggherrekostnaden som måste tas i 
åtanke eftersom den kan enligt Berger (2004) bli hög och påverka produktionsbeslutet 
negativt. Boverket (2014) har skapat en bild för att förtydliga skillnaden som finns mellan 
de tre beståndsdelarna som ingår i ordet produktionskostnaden, se bild 1.1 nedan. 
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1.1 

 
(Boverket, 2014) 
 
Ordet byggnadskostnader och byggkostnader har samma betydelse men för att underlätta 
läsningen kommer endast benämningen byggnadskostnader att användas. Det skiljs åt 
genom byggnadskostnaden och produktionskostnaden eftersom byggnadskostnaden 
endast inkluderar uppförandet av byggnaden och produktionskostnaden tar med hela 
produktionsprocessen. Modellen förtydligar skillnaden ytterligare mellan 
byggnadskostnader, som till största delen består av material men inkluderar även lön och 
omkostnader. Produktionskostnader består av 61 % byggnadskostnader och 39 % 
byggherrekostnader som innehåller avgifter, mark och moms. Alla bitarna påverkar den 
totala produktionskostnaden och översikten gör att det blir lättare att se hur mycket varje 
del påverkar för att också kunna minska de kostnaderna (Boverket, 2014). Kostnaderna i 
produktionen är oftast inte de verkliga utan är det pris de olika aktörerna tar ut för de 
varor och tjänster som de erbjuder (Berger, 2004). Produktionskostnader är en del av 
helheten för att kunna göra en korrekt bedömning i bolaget (Spatariu, Asalos & Lazar, 
2010). 
 
Spatariu et al. (2010) och Boverket (2014) anser att de olika delarna i 
produktionskostnaderna skapar effekter som påverkar de alternativen som bolagen har att 
välja mellan som sedan leder till ett verkställande beslutsfattande. Byggnadskostnaderna 
har tendens att ändras på grund av tillexempel förändringar i exogena förhållanden som 
naturförändringar, oväntade ekonomiska händelser och kan leda till brist på material som 
gör att priset drivs uppåt och produktionen blir dyrare. Det osäkra förhållandet som 
existerar är både en risk och diskuteras vidare i kapitel 3.5 Investeringsrisk och det kan 
leda till att kostnaderna stiger kraftigt och ger en effekt på produktionsbeslutet (Spatariu 
et al., 2010 & Liu, Lu & Ke, 2012). Enligt Boverket (2014) har markkostnaderna ökat 
kraftigt mellan åren 1994-2012 , även materialkostnaden har ökat dock inte i samma takt 
som markkostnaden och den har därför blivit en viktig faktor att ta hänsyn till då den kan 
leda till en högre produktionskostnad (Berger, 2004 & Boverket, 2014).  
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3.2.1 Markkostnader  
Läget på marken påverkar kostnaden och som både Berger (2004) och Boverket (2014) 
nämner har markkostnaden blivit viktig att ta hänsyn till då den kan påverka den totala 
kostnaden för ett projekt (Berger, 2004 & Boverket, 2014). Definitionen av markkostnad 
är kostnaden för att anskaffa sig mark och markanläggningar och värdet på marken 
återspeglas av byggrätten i kvadratmeter (BTA) snarare än marken uttryckt i 
kvadratmeter (Lantmäteriet & mäklarsamfundet, 2010). Ytterligare består markkostnaden 
av en tomtkostnad som en mindre del och vidare finns kostnader för lagfart, 
rivningskostnader, fastighetsbildningskostnader, kostnader för vägar, arkeologiska 
kostnader, plankostnader och vissa räntekostnader (Berger, 2004). Det är bland annat på 
grund av stigande markkostnader som kostnaderna har ökat för produktion av hyresrätter, 
främst i centrala städer där efterfrågan är stor (Turner, 2001). 

 
Det finns andra alternativ än att sänka produktionskostnaderna, tillexempel att låta 
projektet bära sina egna kostnader, dock kan det leda till att projektet aldrig kommer från 
ritbordet eller att de producerade bostäderna står tomma, den så kallade vakansrisken. Ett 
annat alternativ enligt Turner (2001) är att höja hyrorna och låta hyresgästen bära en stor 
del av kostnaden. Tidigare har bruksvärdesprincipen satt ett stopp för den åtgärden men 
sedan 2006 har reglerna ändrats och det finns numera ett kryphål, det så kallade 
presumtionshyran (SFS 1970:994 & Turner, 2001). 

 
3.3 Hyresregleringar 
 
3.3.1 Bruksvärdesprincipen  

Hyresregleringen infördes första gången 1917 men den var endast en krigsåtgärd som 
skulle skydda hyresgästerna mot den prisstegring som var att vänta efter kriget därefter 
togs den bort men återkom 1942 och blev permanent. Syftet med hyresregleringen var att 
förhindra hyran att öka kraftigt under en begränsad period (Sandberg, 2002 & 
Wilhelmsson, Andersson & Klingborg, 2010). 
 
För att ersätta den tidigare hyresregleringen infördes bruksvärdesprincipen 1968 och 
syftet med bruksvärdesprincipen var densamma som hyresregleringen men också för att 
sätta en rimlig hyra och den avgör också hur lägenheter ska prissättas i förhållande till 
varandra där allmännyttans bostäder ligger som grund (Christensen, 1996 & Wilhelmsson 
et al., 2010). Sedan 2011 har reglerna ändrats och därför behöver inte de privata 
fastighetsbolagen dra paralleller mellan sina hyror och de allmännyttiga utan idag bör de 
jämföras med snarlika lägenheters hyra som har förhandlats med hyresgästföreningen 
(HFL 1978:304 & SFS 1970:994). Det som påverkar hyresnivån är bruksvärdet, det vill 
säga storlek, moderniteter, läge, reparationsstandard, ljudisolering och planlösning 
(SOU 2008:38). Som hyressättningen enligt bruksvärdesprincipen ser ut idag är det enligt 
Turner (2001) en bidragande faktor till att hindra nyproduktion av hyresrätter och en 
faktor är att betalningsviljan är högre än hyresnivån och det medför att de flesta 
lägenheter är uthyrda. En hyra grundad på produktionskostnader och tillägget för drift- 
och underhåll blir högre än vad många är beredda att betala men det varierar i landet och 
det minsta glappet finns i de centrala orterna där områden med A-lägen kan ha en sådan 
hyra och det är i de områdena som det går att producera och ta ut en hyra som är grundad 
på produktionskostnader (Turner, 2001). A-läge definieras enligt HFAB årsredovisning 
2012 som områden som ligger centralt (HFAB, 2012).  
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3.3.2 Presumtionshyra  
Den 1 juli 2006 infördes nya regler vars syfte är att bestämma hyran på nyproducerade 
bostadslägenheter och reglerna stadgades för att underlätta produktionen av hyresrätter 
och öka produktionsantalet. Utgångspunkt för reglerna var att hyran skulle täcka 
hyresvärdens kostnader och att hyran enligt bruksvärdesprincipen kan sänkas genom 
beslut är inte optimalt för en hyresvärd, men med hjälp av presumtionshyran kan den inte 
prövas utan motsvarar det belopp som täcker kostnaderna (Holmqvist & Thomsson, 
2013). Hyresvärden står för en risk om denna väljer att producera utefter 
presumtionshyran eftersom hyrorna bli högre och lägenheterna då kan bli svåra att hyra 
ut, dock får hyran inte vara så pass hög att den skapar oskäliga hyresnivåer. Hyran 
beslutas utifrån underlaget som består av ritningar, kostnadsberäkningar och kalkyler och 
i beräkningarna tas inte hyresgästens betalningsförmåga eller önskemål i beaktande 
(Holmqvist & Thomsson, 2013). 
 
När presumtionshyra tillämpas ska några grundkrav vara uppfyllda, de definieras i 
hyreslagen (SFS 1970:994). Kraven innebär att en hyresvärd och en 
hyresgästorganisation måste vara etablerade på samma ort som fastigheten om de ska ha 
rätt att avtala om högre hyror än bruksvärdeshyrorna men det gäller enbart nyproduktion 
och hus som byggs om till bostadslägenheter samt att de inte får vara uthyrda när avtalet 
sker. Avtalet gäller samtliga lägenheter men enligt bruksvärdesreglerna har hyresgästen 
rätt att, om den anser sig ha för hög hyra, få en hyresprövning men det gäller dock inte 
presumtionshyran (SFS 1970:994). När reglerna infördes gällde beslutet i 10 år men från 
och med 2013 har det höjts till 15 år (SFS 1970:994 & Holmqvist & Thomsson, 2013). 
Förlängningen beror på att kostnaderna för en nybyggd lägenhet sträcker sig betydligt 
längre än 10 år, en ungefärlig tid för avskrivning på fastigheter är 40-50 år och ju längre 
tid presumtionshyran gäller desto mer bidrar den till att öka produktionen av hyresrätter 
(Holmqvist & Thomsson, 2013). Presumtionshyran finns för att tillfredsställa 
marknadsbehovet av nya hyreslägenheter samt för att öka viljan att investera och en av 
anledningarna till att det inte produceras fler hyreslägenheter är att det inte ger en direkt 
avkastning utan är en långsiktig investering (SOU 2007:14).  

 
3.4 Vinst i hyresrättsproduktion 

Avkastningen på ett projekt är en vital faktor därför måste företagen veta hur de ska 
beräkna den för att få en korrekt bedömning av projektet. Enligt Grubbström och 
Lundquist (1996) finns det många sätt att beräkna vinsten på varav ett sätt är att beräkna 
utifrån investeringens avkastning. Grubbström och Lundquist (1996) väljer att använda 
tre olika metoder, nuvärdesmetoden, internräntemetoden och återbetalningsmetoden men 
en annan vanlig metod enligt Brealey et al. (2014) är annuitet. Svaren kan variera 
beroende på vilken metod som används och beroende på vilket svaret blir påverkar det 
produktionsbeslutet och därför är det relevant vilken metod bolagen använder vid 
vinstberäkning (Brealey et al., 2014) För att veta om investeringen kommer generera vinst 
eller inte bör företaget göra en del förarbete för att slutligen nå ett investeringsbeslut. Om 
ett företag investerar önskar de att summan de satsar kommer vara värd mer i framtiden 
och det är grunden till att ett företag ska kunna öka sin verksamhet och växa (Hallgren 
2002). 
 
Investera i hyresrätter är ett långsiktigt projekt som många andra investeringar och 
eftersom det är en investering över en lång period bör företaget veta att de fattar rätt 
beslut. Enligt Grubbström och Lundquist (1996) måste företaget göra en 
investeringsbedömning som består av två delar för att komma fram till ett 
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investeringsbeslut. De två delarna består utav en kvalitativ och en kvantitativ bedömning 
och enligt Grubbström och Lindquist (1996) och Hallgren (2002) behövs både en 
kvalitativ och en kvantitativ del för att få ett korrekt beslutsunderlag då inget av dem kan 
utgöra underlag på egen hand. Den kvalitativa delen består av uppgifter och konsekvenser 
som inte går att värdera i kronor där informationen ofta hämtad från litteraturen men även 
genom erfarenhet och den kvantitativa delen består av olika metoder för att räkna ut olika 
värden (Hallgren, 2002). 

 
3.4.1 Avkastning 

För att mäta effektivitet i rörelsekapital använder många företag en så kallad 
kassagenereringscykel, den visar hur lång tid det tar för företaget att få tillbaka investerat 
kapital till verksamheten och om företagen vidtar rätt åtgärder kommer det leda till att det 
sysselsatta kapitalet sjunker. Företagen vill uppnå maximala besparingar och bör då 
analysera hela kedjan av aktiviteter, från ritbordet till det slutliga resultatet och 
förekommande eftertjänster (Brealey et al., 2014). Med avkastning menas nuvärdet av 
förväntade framtida avkastningar från projektet och avkastning är individuellt från objekt 
till objekt men bedömningen är knuten till investerarnas förutsättningar eller krav 
(Institutet för värdering av fastigheter och ASPECT, 2011). 
 
Det finns olika sätt att beräkna huruvida ett projekt bör antas eller inte men det är viktigt 
att beräkningarna är riktiga samt att den som ska använda dem vet hur de fungerar 
(Institutet för värdering av fastigheter och ASPECT, 2011). Företagen kan välja att bara 
använda en, men enligt Brealey et al. (2014) brukar företagen kombinera och analysera 
resultaten. Nedan kommer fyra olika avkastningsmetoder redogöras. 
 

3.4.2 Annuitet 
Grundinvesteringen delas upp i flera utbetalningar över investeringens ekonomiska livstid 
och utbetalningarna kallas annuiteter och de sker oftast årsvis. Det ger svar på hur stort 
överskott eller underskott som investeringen förväntas ge och om investeringen är lönsam 
eller inte beror på företagets satta mål om investeringars överskott. Resultaten visas årsvis 
och det är positivt med metoden för då kan företag jämföra alternativ som har olika 
ekonomiska livslängder (Yard, 2001 & Brealey et al., 2014).  

 
3.4.3 Nuvärde.  

Net Present Value, (NPV) eller svenskans Nuvärde (NV) innebär att återge ett belopp från 
framtiden till idag med hjälp av kalkylränta och med nuvärde är det möjligt att jämföra 
samtliga betalningar i tidpunkten trots att det sker först i framtiden. Investeringen är 
lönsam om nuvärdet är större än noll, det ger en systematisk innebörd av investeringarna 
(Beaves, 1993; Grubbström & Lundquist, 1996 & Erdogmus, Favaro & Strigel, 2004). 

 
(Grubbström & Lundquist, 1996, s. 17) 
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Bilden beskriver förhållandet som uppstår vid en investering där 400 kronor spenderas på 
en investering och att återbetalningen kommer efter första året med 100 kronor som sedan 
i slutänden hamnar på 450 kronor. Nuvärdet visar de olika inbetalningsöverskotten som 
ska vara större än grundinvesteringen för att vara lönsam (Grubbström & Lundquist, 1996 
& Yard, 2001). 
 
Nuvärdet beräknas genom: NV= I/(1+p)n. Där I=inbetalningar, p=kalkylränta, 
n=investeringens ekonomiska livslängd. Nackdelen med nuvärde är att det inte tar hänsyn 
till olika likviditetsaspekter, det vill säga hur mycket kapital som binds i investeringen 
samt hur länge (Grubbström & Lindquist, 1996 & Brealey et al., 1997). Enligt 
Grubbström och Lundquists (1996) är nuvärdemetoden den metod som är överlägsen och 
det är något som Beaves (1993) är enig om. Trots att översikten från Grubbström och 
Lundquist (1996) är 18 år gammal har Hallgren (2002) och Magni (2010) liknande tankar 
kring metoderna vilket gör att Grubbström och Lundquist teorier fortfarande kan ses som 
relevanta.  
 

3.4.4 Internräntemetoden  
Internal rate of return, (IRR) eller svenskans internräntemetod (IR), är den ränta som ger 
investeringen ett nuvärde på noll och om internräntan blir större än noll efter beräkning 
anses investeringen vara lönsam. Det innebär att enligt internräntemetoden är det de 
lönsamma investeringarna som har en internränta högre än kalkylräntan och ju högre 
interränta desto lönsammare är investeringen. Räntan för investeringen beräknas genom 
kalkyler och när räntan hamnar på ett värde som ger investeringen ett nuvärde på noll 
kallas ränta för internränta och den anger storleken på den årliga avkastningen (Yard, 
2001).  
 
Internräntemetoden beräknas genom: IR=(C1/-C0)-1. Där C1= kassaflöde och 
-C0= grundinvesteringen (Grubbström & Lundquist, 1996 & Magni, 2010). Många 
företag använder sig ofta av investeringens avkastning, hur vida den är större eller mindre 
än kalkylräntan, det vill säga internräntemetoden istället för nuvärdesmetoden vid 
investeringsberäkningar men enligt Brealey et al. (2014) ger de samma resultat om de 
används på ett korrekt sätt.  

 
3.4.5 Återbetalningsmetoden.  

En metod som skiljer sig från de övriga är Payoff, eller återbetalningsmetoden, då den 
anger hur lång tid det tar att återfå grundinvesteringen som satsades i starten. 
Återbetalningsmetoden accepterar projekt vars tid är kortade än den som företaget i 
förväg har fastställt som den högsta godtagbara återbetalningstiden och ju kortare 
återbetalningstid desto lönsammare investering (Yard, 2001; Brealey et al., 2014). 
 
Återbetalningsmetoden beräknas genom: G/I-U. Där G=grundinvestering, 
I=inbetalningar, U=utbetalningar. Ingen hänsyn tas till ränta när återbetalningsmetoden 
tillämpas och det leder till att den inte värderar betalningar över tid vilket Grubbström & 
Lundquist (1996) anser vara en nackdel medan Hallgren (2002) anser att nackdelen 
istället är bristen på hänsyn till investeringens totala livslängd. Som tumregel för att 
bedöma återbetalningstiden, utan hänsyn till de kvalitativa aspekterna är en maxtid på 9 år 
(Grubbström & Lundquist, 1996 & Hallgren, 2002). 
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3.5 Investeringsrisk  
Fördröjningen som skapas mellan att ett beslut har fattats om nybyggnationer av 
hyresrätter till tidpunkten för projektets slutförande är en lång period och under denna 
period kan efterfrågan på bostäder ändras, det vill säga att när bostäderna är klara kan 
bristen var borta sedan länge eller är den större än förväntat och det behövs fortfarande 
fler bostäder. Andra variabla entiteter som kan påverkas av den långa tidsperioden är de 
finansiella hos företagen som leder till att projektet blir för dyrt att dra runt eller den 
finansiella marknaden hos kunder eller hos materialet. Det är alltid svårt att förutspå 
framtiden och det är därför viktigt att ha med alla risker vid beräkning av ett projekt 
(Bekefi & Epstein, 2008). 

 
Definition av risk enligt Bekefi och Epstein (2008) är en händelse som negativt påverkar 
en organisations förmåga att nå sina affärsmål och genomföra sina strategier. En mer 
specifik förklaring av risk är sannolikheten att utsättande för fara som leder till något 
negativt. Lefley (1997) definierar risk som följden av en åtgärd som har en osäkerhet som 
i sin tur är utfallet av okända konsekvenser av förändringar. När företag analyserar 
ekonomin leder det nästan alltid till olika risker eftersom varje input ger olika outputs och 
ovetande om vilket utfallet blir kallas risk. Enligt Brealey et al. (2014) finns det risker 
många företag har gemensamt och det finns en ram för hur de ska hanteras och i den bör 
en kostnad som hindrar dem från att slösas bort finnas men det bör även finnas riskmått i 
förenlighet med företagens mål. Investeraren bör vara noga med att hålla olika alternativ 
öppna och fördela ut riskerna på olika projekt, ofta lägger företagen en viss kostnad på att 
se till att i så stor mån som möjligt eliminera risker. Brealey et al. (2014) påpekar att det 
går att tillämpa en så kallad riskjusterad kapitalavkastning där det krävs att en investering 
ska ge en viss direkt avkastning det vill säga att företaget bör veta att de får en viss 
avkastning innan de tar sig an projektet. Det måste finnas en kostnad för risken i att 
investera om det finns en risk för en ogynnsam affär bör den mätas mot företagets 
affärsmål och om målet är att öka fastighetsbeståndet kan det vara värt att investera men 
om målet istället är att göra en vinst bör investerarna fundera vidare (Brealey et al., 2014). 
 
Alla finansiella risker som finns i ett företag är en risk för hela verksamheten och de 
kommer som en följd av olika affärsbeslut inom företaget och därför måste de skapa en 
helhetssyn genom att analysera varje risk i förhållande och samband till vartannat. Ett 
företag är antingen proaktivt eller reaktivt i en affärssituation, det går aldrig att eliminera 
risker i avtal, det är inte heller möjligt att betala sig fri från risk då vinsten i affären skulle 
gå förlorad (Brealey et al., 2014). Brealey et al. (2014) anser att företagen måste erkänna 
att risken är en del av affären och företaget. Det finns fyra sätt att se på riskhantering där 
det första är att utvärdera risken och efter det ska företaget skaffa sig kontroll, för att 
sedan gå över till överföring och slutligen minimera skadebegränsningen genom 
försäkringar. Risk är något som företagen arbetar med och behandlar kontinuerligt och 
Brealey et al. (2014) påpekar vidare att riskhantering bör vara en kärna i företagets 
affärsplanering och beslutsprocess. 
 
Enligt Wramsby och Österlund (2007) går det att dela in risker i två kategorier, den första 
är affärsrisk och den andra är en finansiell risk. Affärsrisken beskrivs som risken för 
företagets tillgångar men den påverkas inte av hur företaget har finansierat sina tillgångar 
och den är inte beroende av finansieringsstrukturen som finns i företaget. Den finansiella 
risken är däremot desto mer beroende av finansieringsstrukturen. Om ett företag är helt 
baserat på ägarinsatser är risken noll och desto högre skuldsättningsgrad företaget har 
desto högre kommer avkastningskravet på det egna kapitalet att bli och det beror på att 
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den finansiella risken ökar för det egna kapitalet i företaget (Andrén, Eriksson & 
Hansson, 2003 & Wramsby & Österlund, 2007). Finansiell risk enligt Hallgren (2002) är 
relaterat till den finansiella utväxlingen, det vill säga en högre andel av belånade 
ränteburna finansiella medel. Det medför att känsligheten för ränteökningar på 
marknaden är stor och ju högre det egna kapitalet i företaget är desto bättre kan det 
hantera risker (Hallgren, 2002). 
 
En vanlig affärsmetod idag är hållbarhet och socialt ansvar och här finns en affärsrisk 
enligt Lefley (1997) men många företag arbetar med att minimera de risker som finns 
tillexempel i samband med föroreningar, produktkvalitet, säkerhet och åtgärder. Lefley 
(1997) menar att en risk inte alltid ska ses som något negativt utan att företag ska arbeta 
med dem och inspireras som tillexempel General Electric Company (GE) har gjort med 
sitt ”Ecomagination”. De företag som arbetar med sina risker och gör möjligheter utav 
risker är enligt Bekefi och Epstein (2008) de som gör vinster istället för förluster eftersom 
det idag krävs nyare metoder och bredare riskhantering och strategier. Risker går inte att 
elimineras därför måste företag arbeta med dem (Smith, Merna & Jobling, 2006).  
 

3.5.1 Sociala aspekter 
De sociala riskerna är samhälleliga frågor som tillexempel sjukdomar som kan påverka 
arbetskraften, miljöfrågor och intrång på de mänskliga rättigheterna som kan skada ett 
företags rykte (Bekefi & Epstein 2008). 
 
Ett kommunalt bolag producerar efter allmännyttans behov och deras sociala ansvar 
ligger i att producera hyresrätter. De privata bolagen väljer själv om de önskar att 
producera hyresrätter eller bostadsrätter men som nämnts tidigare är hyresrätter en 
långsiktig investering och de privata bolagen som bygger hyresrätter har ett långsiktigt 
tänk kring det (SOU 2007:14). Det sociala ansvaret sträcker sig idag mer globalt än 
tidigare (Brealey et al., 2014). Brealey et al. (2014) frågar sig om ett företags goda 
gärningar gentemot omvärlden kan generera vinst, svaret beror på. Han menar att företag 
som väljer att arbeta med en viss typ av sociala eller miljömässiga aspekter som passar 
med företagets identitet och strategi kommer att löna sig. Företagets kritiska 
framgångsfaktorer beror inte på om de tar sitt sociala ansvar. Inte förrän företaget är 
lönsamt kan de skapa en effektiv värdeskapare för samhället och miljön. Företaget bör 
även följa sina juridiska och regulatoriska åtaganden vilket innebär att företaget måste 
fylla sina grundläggande krav inom den bransch de verkar och i samhället i stort. 
Företagen bör undersöka vilken strategi som de verksamma inom företaget, kunder och 
leverantörer tycker att företaget ska arbeta efter, för att kunna nå sina sociala ansvarsmål. 
Företagen bör ha i åtanke vid en bedömning av en investering vilka risker som finns för 
om en investering går fel kan det påverka företaget ur en ekonomisk aspekt under många 
år (Brealey et al., 2014). 
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3.6 Teoretisk sammanfattning 
De fyra olika faktorerna produktionskostnader, hyresregleringar, vinst i 
hyresrättsproduktion och investeringsrisk påverkar investeringsbeslutet i 
hyresproduktionen. Produktionskostnad och vinst är de två vänstra parametrarna i 
modellen och de är ekonomiska och påverkar företagets investeringsbeslut enligt Turner 
(2001). Om produktionskostnaderna är höga och vinsten låg leder det till minskad 
investering i hyreslägenheter. Hyresregleringen påverkar hur mycket hyra som kan tas ut 
och om hyran vore obegränsad hade det påverkat produktionsbeslutet men idag är hyran 
begränsad därför är det en enligt Turner (2001) en bidragande faktor. Slutligen är det 
risken som enligt Benefi & Epstein, (2008) och Brealey et al. (2014) påverkar hela 
verksamheten eftersom den påverkar dess framtid och måste därför finnas med i 
beräkningarna. Det räknas in i beslutsfattandet tillsammans med produktionskostnader, 
hyresreglering och vinst (Brealey et al., 2014). Skillnaden mellan kommunala och privata 
fastighetsbolag är en bakomliggande faktor som påverkar beslutsfattandet kring de fyra 
nämnda faktorerna.  
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Egenkonstruerad modell) 

  

Skillnader mellan kommunala och privata fastighetsbolag 

- Grundkraven skiljer privata och kommunala bolag åts. 
- Skillnaden påverkar deras syn på investeringar och 

avkastningar. 
- Investerare i privata bolag jobbar mot samma mål. 

 

Investeringsbeslut i 
hyresrättsproduktionen 

Vinst i hyresrättsproduktion 

- Liten avkastning på kort sikt. 
- Bostadsrätter är lönsammare på kort sikt. 
- Vinstberäkning i form av avkastning. 

 

Investeringsrisk  

- Inte lägga alla ägg i samma korg.  
- Affärsrisk och finansiell risk. 
- Risk påverkar hela verksamheten. 
- Det sociala ansvaret. 

Hyresregleringar 

- Bruksvärdesprincipen minskar produktionen. 
- Skillnad mellan betalningsviljan och hyran. 
- Presumtionshyra kan avtalas till ett högre 

belopp. 
 

Produktionskostnader 

- Höga produktionskostnader en bidragande faktor. 
- Modell över produktionskostnader. 
- Markkostnaden. 
- Höja hyrorna som alternativ lösning. 
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4. Empiri 
________________________________________________________________________ 
Empirin börjar med en presentation av företagen och respondenterna. Härefter kommer 
primärdata att presenteras, det vill säga svar från de tre kvalitativa intervjuerna. Empirin 
och teorin har snarlik struktur för att enklare kunna följa analysen. 
_______________________________________________________________________ 

 
4.1 Presentation 

Här presenteras de företag och respondenter som intervjuats.  
 

4.1.1 Företag  
Derome är Sveriges största familjeägda träindustri som förädlar skog till trävaror, hus, 
byggkomponenter och miljövänlig bioenergi. De arbetar med hela kedjan från skog till 
färdigt hus där trä är “den gröna tråden”. Bolaget grundades 1947. Affärsidén lyder: 
"Deromegruppen förädlar och levererar trä- och byggmaterial på ett för kunden rationellt 
sätt: - från skog till färdigt hus" (Derome, 2014). Företaget har cirka 1 000 anställda varav 
25 anställda arbetar inom Deromeförvaltning. De äger idag cirka 1 400 hyreslägenheter 
och 16 000 kvadratmeter kommersiella lokaler och har en omsättning på cirka 3,4 
miljarder kronor. Derome har hyreslägenheter med start i norr med Göteborg ända ner till 
Svedala i söder (Kylin, personlig kommunikation, 17 april 2014). 
 
HFAB är ett allmännyttigt bostadsbolag i Halmstad kommun som grundades 1942 då det 
rådde brist på bostäder i Halmstad och i resterande delen av Sverige. Affärsidén lyder: 
"HFAB ska på ett affärsmässigt sätt utveckla och erbjuda ett attraktivt boende i hyresrätt" 
(HFAB, 2014). Företaget har cirka 90 anställda och de äger i dagsläget cirka 10 000 
lägenheter och har en omsättning på cirka 700 miljoner kronor. HFAB har 
hyreslägenheter i Halmstads kommun med start i norr med Getinge ända ner till 
Eldsberga i söder (Dellhag & Johansson, personlig kommunikation, 29 april 2014). 
 
Varbergs Bostad är ett allmännyttigt bostadsföretag som ägs av Varbergs kommun och 
det grundades 1947. Affärsidén lyder: "Att med hyresgästen i fokus utveckla och förvalta 
attraktiva, trygga och prisvärda bostäder, boendemiljöer samt tillhörande tjänster i 
Varberg" (Varbergs Bostad, 2014). Företaget har cirka 90 anställda och äger i dagsläget 
5 202 hyreslägenheter och 161 lokaler med en omsättning på cirka 330 miljoner kronor. 
Varbergs Bostad har hyreslägenheter i Varbergs kommun med start i norr med Kungsäter 
ända ner till Tvååker i söder (Westin, personlig kommunikation, 16 april 2014). 
 

4.1.2 Respondenter 
Christian Kylin, har arbetat 13 år på Derome. Han började arbeta i koncernen 2001, sedan 
gick han över till Deromeförvaltning 2008 och sedan två är tillbaka, 2012, har han varit 
fastighetschef. Intervjun genomfördes den 17 april 2014 kl. 10.00 på Kylins kontor i 
Varberg. 
 
Marie Dellhag har arbetat på HFAB i tre år som fastighetsutvecklingschef.  
Erik Johansson har arbetat totalt 5 år på HFAB. Han arbetade det första året som 
fastighetsekonom och idag är han administrativ chef. Intervjun genomfördes den 29 april 
2014 kl. 09.00 på HFABs kontor i Halmstad.  
 
Patrik Westin har arbetat två år på Varbergs Bostad men sedan någon månad tillbaka är 
han fastighetsutvecklingschef. Tidigare arbetade han som distriktschef och hans 
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huvudområden var drift och underhåll av fastigheter. Intervjun genomfördes den 
16 april 2014 kl. 10.00 på Westins kontor i Varberg.  

 
4.2 Hyresrättsproduktion 

 
4.2.1 Derome 

Enligt Kylin finns det 1 400 lägenheter i Deromes ägo och förra året producerades 80 nya 
lägenheter, 2014 års produktion har ännu inte påbörjats. Under 2013 investerades cirka 
143 miljoner kronor i nya fastigheter och under 2014 ungefär 136 miljoner kronor och 
enligt Kylin brukar summan för investeringarna ligga runt det beloppet. Kylin (personlig 
kommunikation, 17 april 2014) säger: 
 
”Det produceras för lite hyresrätter idag.”  
 
Kylin anser att situationen är bättre idag är vad den var för ett antal år sedan och han 
upplever att det finns en vilja att producera som inte fanns förut. Kommunerna producerar 
och satsar mer, framförallt i Varberg och enligt honom vill kommunerna att det ska 
produceras både hyresrätter och bostadsrätter för att uppnå en blandad marknad. Kylin 
menar att trycket på hyresrätter är stort och på Deromes 1 400 lägenheter är det mellan 
9 500 till 11 000 personer i bostadskö. En bidragande faktor till varför det inte produceras 
fler hyresrätter tror Kylin är bruksvärdesprincipen, som i hans mening inte fungerar som 
det var tänkt men om den hade gjort det skulle beståndet av hyreslägenheter varit större 
enligt honom. En annan faktor till det låga produktionstalet är att det inte är 
marknadsmässigt gångbart, det vill säga det är inte lika lönsamt att producera 
hyreslägenheter på kort sikt som att producera bostadsrätter. 
 

4.2.2 HFAB 
Enligt Dellhag och Johansson äger HFAB cirka 10 000 lägenheter och under 2013 
producerades ungefär 200 nya lägenheter och under 2014 har 51 nya hyresrätter 
påbörjats.  Företaget har investerat närmare 500 miljoner kronor i sina fastigheter 2013. 
Båda upplever att det produceras för lite hyresrätter idag och de anser att trycket på 
hyresrätter är stort och alla nyproducerade lägenheter är uthyrda, även de som har mer än 
ett år kvar till inflyttning. HFAB lägger ut nyproduktionen tidigt till uthyrning vilket är ett 
bevis på att det är stor efterfrågan på marknaden men Dellhag (personlig kommunikation, 
29 april 2014) tillägger: 
 
”Hyresmarknaden har ett för litet utbud med en stark efterfrågan och en ökad längd på 
kötiderna.” 
 
Bostadsköerna hos HFAB har ökat med sju månader vilket betyder att det genomsnittligt 
är 45 intresseanmälningar på varje objekt. Idag finns 51 000 sökande i registret men alla 
är inte aktiva. Medelvärdet på kötiden för en hyreslägenhet är 6,4 år men vid 
nyproduktion är det först till kvarn som gäller, där existerar inga kötider och därför hyrs 
bostäderna ut direkt. Kötiden varierar kraftigt då sökande kan få en lägenhet inom ett 
dygn om de inte har några specifika krav men om de vill ha i centrum kan kötiden ligga 
på 10-15 år. Dellhag och Johansson tror att det inte produceras mer på grund av 
kostnadsbilden idag. De tror inte de privata aktörerna ser hur de ska få ihop projekten.  
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4.2.3 Varbergs Bostad 
Varbergs Bostad har enligt Westin 5202 hyresrätter och förra året flyttade hyresgästerna 
in i 43 nybyggda lägenheter och i år har de påbörjat produktion av 35 nya hyresrätter. 
Den årliga investeringskostnaden ligger på cirka 70 miljoner per år i nyproduktion. 
Westin anser att det produceras för lite hyresrätter men påpekar också att bolaget har 
kommit upp i en bra produktionstakt och målet är att nå 50 hyreslägenheter per år de 
nästkommande 10 åren. Han anser att för städer som Varberg behöver produktionen 
överstiga 100 bostäder per år de kommande 5 åren, för att få en mer human 
bostadsmarknad. Westin (personlig kommunikation, 16 april 2014) berättar: 
 
”En normal kötid för en lägenhet är 6-7 år i de områden som inte är till synes 
attraktiva.” 
 
Enligt Westin ligger kötiden i de mer eftertraktade områdena som Apelviken på 15-16 år 
för en 3:a med havsutsikt. Bostadskön består av ett par tusen aktiva men det finns totalt 
40 000 registrerade. Bolaget har därför svårt att erbjuda yngre personer en hyreslägenhet. 
Först vid 18 års ålder är det tillåtet att ställa sig i kö, det innebär att det är svårt att flytta 
hemifrån. Det tycker Westin är negativt och han anser att de borde kunna erbjuda fler 
bostäder. Westin anser att det är viktigt att kunna erbjuda lägenheter för att fungera som 
ett bostadspolitiskt instrument, Varbergs Bostad vill att de människor som är i behov av 
en bostad ska erbjudas en. Han anser att det finns ett stort behov av hyresrätter och en av 
de faktorer som ligger bakom den svala produktionen är de höga kostnaderna. Sverige har 
internationellt sett högre kostnader när det gäller produktion av hyresrätter men Westin 
tillägger att en ytterligare faktor är att det ger ett snabbare kapitalflöde att producera 
bostadsrätter. Den slutliga faktorn är att det finns regelverk som driver upp kostnaderna 
och det hade enligt Westin varit lättare om de haft möjlighet att göra avsteg från reglerna. 
 

4.3 Produktionskostnader 
 

4.3.1 Derome 
Enligt Kylin producerar bolaget hyresrätter som inte kan bära sina kostnader och han 
anser att kostnaderna i produktionen mestadels ligger i tiden. Enligt Kylin är 
byggnadskostnaden den största delen i produktionskostnaden och den är även svår att 
arbeta ner till ett lägre belopp. En annan stor del är byggherrekostnaderna som består av 
detaljplan, bygglov, kommunkrav, Boverkets byggregler (BBR) och tillgängligheten på 
mark vilket bidrar till en ökad projektkostnad. Kylin (personlig kommunikation, 17 april 
2014) tillägger: 
 
”Det är inte byggnadskostnaderna i sig som är dyra utan det är byggherrekostnaderna.”  
 
Enligt honom är det höga byggherrekostnader tillsammans med tiden det tar att få fram en 
detaljplan som gör att kostnaderna stiger. Detaljplanen tar cirka två år att få fram från det 
att Derome har fått tillgång till mark till den punkt de kan börja producera. Under den 
tiden ligger bolaget ute med mycket pengar. Kylin skulle vilja sänka 
byggnadskostnaderna med det är inte de som är boven i dramat. Något som har stor 
påverkan är konjunkturen. När entreprenörerna har mycket att göra blir produktionen 
dyrare, är det lågkonjunktur sjunker kostnaderna. Det finns enligt Kylin en koppling 
mellan kalkyler och marknaden. Den tredje marknaden som han kallar för mark-
marknaden tillsammans med en politisk vilja hos kommunerna att producera hyresrätter. 
Därför finns det kommuner i Sverige som inte vill producera hyresrätter utan enbart vill 
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ha betalt för marken. Markkostnaden är enligt Kylin en stor del av projektets totalkostnad 
och om marken är för högt prissatt kan det leda till att Derome tackar nej till ett projekt. 
Andra lösningar för att sänka produktionskostnaderna skulle vara att se över den totala 
kalkylen och leta efter andra utgifter som skulle gå att reducera. 
 

4.3.2 HFAB 
Enligt Dellhag och Johansson är huvudkravet för ett objekt att det ska produceras med rätt 
avkastning enligt lägesfaktorerna. Det ska vara möjligt att sälja objektet för summan av 
produktionskostnaden. De har haft projekt med så kallad utvecklingskostnad, där de ser 
kostnaden som en investering snarare än en förlust. Utvecklingskostnader är investeringar 
som ger lärdomar och som de har nytta av i andra projekt. Dellhag (personlig 
kommunikation, 29 april 2014) förklarar:  
 
”Kostnaden för nyproduktion är inte för höga däremot måste företaget vidta viss 
noggrannhet och vara om sig och kring sig.” 

 
Något som enligt Dellhag och Johansson inte får ske är att kostnadsdrivare föreskrivs 
utan istället bör marknadens kompetens utnyttjas. Det ska vara enkelt för anbudsgivaren 
att producera till en lägre kostnad men även enligt lagar och föreskrifter och med rätta 
energikrav. SABO har handlat upp en ramavtalsförhandling på två till fyravåningshus. 
Ramavtalen är kostnadseffektiva och de lovas en stor volym. Det är en fördel för HFAB 
då de vet kostnaden från början och kan sedan arbeta för att minimera risken. De låser 
kostnaderna tidigt, de projekterar inte ett halvår i förväg och tar in anbud för att se att 
kostnaderna inte stämmer och det är enligt dem ett sätt att få ner produktionskostnaderna. 
De största kostnaderna i produktionen enligt Dellhag och Johansson är 
entreprenadkostnaderna som står för 2/3 av totalsumman och den andra delen är 
byggherrekostnaderna. Markkostnaden anser de inte vara en stor del utan enbart någon 
eller några procent. Markkostnaderna kan påverka om de beslutar att ta sig an ett projekt 
eller inte men när Dellhag jämför med andra kommuner är Halmstads markkostnader inte 
speciellt höga. HFABs projektledare gör en produktionskalkyl på vad de tror att projektet 
kommer att kosta och där ingår anslutning, byggledning, kontroll, bygglov, entreprenad 
och moms.  
 

4.3.3 Varbergs Bostad 
Westin anser att trycket på hyresrätter är stort trots att de har en bra nyproduktion av 
hyresfastigheter. De hyresrätter som produceras är självkostnadsbärande. Det kan enligt 
Westin vara svårt att få kalkylerna att gå ihop initialt men de har som ambition att 
produktionen ska kunna bära sina kostnader, det gör oftast inte det de första åren. Westin 
(personlig kommunikation, 16 april 2014) anser att det finns ett stort behov av hyresrätter 
och säger:  
 
”Det är en utmaningen att producera med höga kostnader och samtidigt försöka bygga 
så effektivt som möjligt.”  
 
Det är enligt honom svårt att komma ifrån de höga kostnaderna. Westin berättar att 
Varbergs Bostad i många fall äger marken vilket bidrar till att den kostnaden inte heller 
belastar projekten, det är en mycket liten del. Många projekt faller på att de inte är 
ekonomiskt genomförbara och att möjligheterna till sänkta produktionskostnader är 
ytterst begränsade. 
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4.4 Hyresregleringar 
 

4.4.1 Derome 
Derome vill producera hyresrätter då de tror på en blandad bostadsmarknad. Kylin menar 
att vissa människor inte vill eller har möjlighet att bo i bostadsrätt och det krävs kapital 
och därför är hyresrätter en bra lösning. Kylin anser att nyproduktion av hyresrätter måste 
fortsätta men det måste också finnas en marknad som fungerar kopplad till hyresrätten. 
Han menar att hyresmarknaden idag är bra och att det är positivt att det finns en reglerad 
hyreslagstiftning i Sverige men Kylin (personlig kommunikation, 17 april 2014) tillägger: 
 
”Det måste finnas en hyresrättslagstiftning och hyresmarknad men de måste vara 
reglerade och marknadsmässiga.” 
 
Det går inte att producera bostäder som är så hårt reglerade att det inte finns någon 
lönsamhet för då kommer det i slutändan enbart vara allmännyttiga bolag som producerar 
hyresrätter. Bruksvärdet är enligt Kylin svårt att tillämpa vid nyproduktion då det inte 
finns många jämförbara objekt, speciellt i en kommun där hyresnivån i snitt är relativt 
låg. Det hade varit enklare att använda bruksvärdet om den varit marknadsmässigt 
anpassad med en marknadsmässig hyra. Det är enligt honom bruksvärdesprincipens 
brister. Derome använder sig av presumtionshyra om de inte kan komma överens om en 
hyra med hyresgästföreningen som är kopplad till bruksvärdet. Kylin tror inte att 
investeringsviljan är direkt knuten till presumtionshyran utan han anser att det vore bättre 
om hyresnivåerna var anpassade till dagens marknad gällande nyproduktionen. Enligt 
honom har inte Derome problem med den svarta marknaden i de regioner de är aktiva i. 
 

4.4.2 HFAB 
Dellhag och Johansson anser inte att bruksvärdesprincipen är en bidragande faktor till att 
förhindra nyproduktion utan de kan producera hyresrätter och får ihop kalkylerna enligt 
bruksvärdesprincipen. Johansson (personlig kommunikation, 29 april 2014) säger: 
 
”Hyresnivån i Halmstad är rimlig även på nyproduktion.” 
 
HFAB har använt sig av presumtionshyra en gång och det var när hyrorna skulle sättas på 
Söndrum kyrkby 2010. De sätter själv sina hyror och efter det får hyresgästföreningen 
och hyresgästen välja om de vill pröva hyran i hyresrättsnämnden. Svarta marknaden 
anser de överlag är ett problem, men inte ett som finns i Halmstad.  
 

4.4.3 Varbergs Bostad 
Westin (personlig kommunikation, 16 april 2014) förklarar:  
 
”Vi gör avsteg från bruksvärdesprincipen när vi producerar nya fastigheter och vid 
nyproduktion används presumtionshyror.” 
 
En överenskommelse görs om den hyra som ska gälla i den nyproducerade fastigheten 
som sedan gäller de nästkommande 15 åren, efter det går det att förhandla om de anses 
vara för höga. Varbergs Bostad har ett miljonprogramsområde som kallas Sörsedammen 
och där ligger hyran per år runt 800 kronor per kvadratmeter för en 70-tals lägenhet. 
Enligt Westin går det inte att producera en lägenhet med en hyra på 800 kronor per 
kvadratmeter per år. Då skulle en 80 kvadratmeter stor lägenhet i de områdena ha en hyra 
på ungefär 5 000-6 000 kronor för en stor, modern lägenhet. Det är inte rimligt, då skulle 
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de inte kunna producera lägenheter överhuvudtaget. Därför har de stor nytta av 
presumtionshyra som tar avsteg från bruksvärdet. Bruksvärdesprincipen saknar 
jämförelseobjekt och det kan vara svårt att hitta i städer som Varberg. Westin menar att 
bruksvärdesprincipen är en lagstiftning och de kan enbart förhålla sig till den.   
 
Varbergs Bostad använder sig enligt Westin av presumtionshyra då det ger en nödvändig 
säkerhet i ekonomin under de första 15 åren. Westin anser att olovlig 
andrahandsuthyrning förekommer men han tror inte att den skulle vara organiserad på 
något sätt.  
 

4.5 Vinst i hyresrättsproduktion 
 
4.5.1 Derome 

Deromes nyproduktion ses som en långsiktig investering. Det är betydligt mer lönsamt att 
producera bostadsrätter än hyresrätter enligt Kylin. Skillnaden ligger i att hyreslägenheter 
ger avkastning på lång sikt, många företag anser att det är bättre att få in kapital direkt. På 
en bostadsrätt får företagen tillbaka sin grundinvestering och vinst efter att de har sålt 
den. Derome är långsiktiga ägare och de ser därför lönsamheten med att producera 
hyreslägenheter. Enligt Kylin går det att subventionera hyresrätter och återinföra den 
lägre avkastningen in i nyproduktionen för att nå ett plus minus noll läge. Det finns ett 
framtida värde i produktionen som ökar med tiden och Kylin (personlig kommunikation, 
17 april 2014) förklarar:   
 
”Derome ser lönsamheten ur ett längre perspektiv men det finns många konkurrenter som 
inte tänker långsiktigt och därför producerar de inga hyresrätter.”  
 
Kylin menar att företag, som Derome, tänker långsiktigt och som har ett stabilt bestånd 
kan öka antalet hyresrätter om de frigör kapital i det befintliga beståndet. 
 
Derome använder sig av både kvalitativ och kvantitativ data. De använder inte bara en 
utan kompletterar den kvalitativa med den kvantitativa och tvärt om. Kylin menar att de 
väger upp varandra och att Derome inte kan göra en fastighetsaffär enbart från en kalkyl. 
De kan inte heller göra en fastighetsaffär utifrån enbart den kvantitativa informationen. 
Derome planerar inte sina investeringar i årsbudgeten utan det sker löpande de planerar 
inte produktionen av nya bostäder ett år i förväg utan utgår från den får mark de blir 
tilldelade. Därefter beslutar de om de önskar att producera i området. Det kan löpa över 
tre års tid eller ett halvår beroende på objektet. 
 
Derome använder sig utav annuitetsanalyser. Kalkylen består av fyra delar, en 
investeringskostnad, en årlig intäkt, en räntenivå och en bestämd kalkyltid. Utifrån det 
görs en annuitetsmodell. Kostnaden kapitaliseras och det årliga överskottet på hyran 
kapitaliseras, de ska motsvara varandra. Om det årliga överskottet är högre än 
investeringen är det en bra affär men om det årliga överskottet är lägre än investeringen är 
det en dålig affär. Kapitaliseringen sker under förutsättning att det finns en bestämd ränta 
och en bestämd kalkyltid. 
 
Vid underhåll använder sig Derome av driftnetto och dit räknas det periodiska underhållet 
som takbyte, fasadbyte samt byte av fönster och dörrar. Derome arbetar utifrån en 
marknadsbalans där de analyserar värdet på fastigheten och hur det påverkar 
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investeringen. De använder sig av en grundsiffra på fem procent för att besluta hur stor 
avkastning de vill ha på investeringen.  
 
Är det en stabil marknad och en attraktiv stad går det att vid investeringstillfället anta att 
driftsnettot kommer vara stabilt då hyran på fastigheten kommer att förbli densamma. Om 
de skulle välja att producera en fastighet i skogen i Dalarna uppstår en helt annan 
osäkerhet där det en dag kanske inte går att hyra ut lägenheterna och då tvingas företaget 
att sänka hyrorna. Det skulle bidra till en minskad marginal och även ett reducerat 
fastighetsvärde och trots att fastigheten är lika kostsam för fastighetsägarna kommer 
värdet att sjunka då det inte finns en marknad men Kylin (personlig kommunikation, 17 
april 2014) tillägger: 
 
”Det är olika från affär till affär. Snittet för att Derome ska ta sig an ett projekt så ska 
avkastningen ligga på cirka fem procent men allt är som sagt relativt.”  
 
Risk påverkar avkastningen, Kylin tar som ett exempel en ombyggnation av ett kontor för 
en och en halv miljon kronor, det är en investering då det handlar om underhåll av 
befintlig fastighet. Det leder till en högre procentavkastning eftersom risken är högre.  
 
Derome anser att det är viktigt med en blandad stad med ett utbud av äganderätter, 
bostadsrätter och hyresrätter för att nå ut till en så bred marknad som möjligt. Alla ska 
kunna hitta en passande bostadsform. 
 

4.5.2 HFAB 
Enligt Dellhag och Johansson utgår de från siffror vid investeringskalkylen, det vill säga 
den kvantitativa delen, det går att lägga in andra faktorer som påverkar beslut om 
produktion som de sociala faktorerna eller att de ska vara hela kommunens bostadsbolag. 
Johansson (personlig kommunikation, 29 april 2014) förklarar: 
 
”Det måste övervägas om det finns en marknad för nyproducerade lägenheter.” 
 
Vakans och risk övervägs och de ställer sig frågor som hur lägenheterna måste vara 
utformade invändigt och utvändigt för att de sökande ska vara villiga att betala en vis 
hyra. De gör ett övervägande av helheten för att kunna mäta efterfrågan. HFAB planerar 
årsvis med budget för nyproduktion och underhåll samt ytterligare investeringar. De gör 
inga investeringskalkyler i samtliga objekt utan de gör det översiktligt. Johansson 
(personlig kommunikation, 29 april 2014) berättar:  
 
”Projekt löper över flera år med en förstudie, och en utredning och i projekteringsläget 
finns det en god uppfattning om vad investeringen uppskattningsvis kommer kosta.” 
 
HFAB använder sig av nuvärdesmetoden och de accepterar projekt som inte har ett 
positivt NP. På energiinvesteringar använder de sig av återbetalningsmetoden.  
 
Enligt Dellhag och Johansson beräknas avkastningen på ett projekt genom marknadens 
värde. De utgår från Forum och Newsecs marknadsberäkningar. Marknadsvärdet har 
olika direktavkastningskrav, de tar även fram en kalkylränta genom att lägga på en 
riskpremie som i dag ligger på mellan en till två procent. Avkastningskravet hos HFAB är 
olika beroende på var lägenheten är belägen. Om det ligger i a, b eller c läge.  
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A-läge; utgörs av vissa centralt belägna områden. B-läge; övriga, centralt belägna 
områden samt delar av Halmstads tätort. C-läge; övriga tätorter, exklusive Andersberg 
och Vallås, samt resten av kommunen. D-läge; Andersberg och Vallås. 
2013 års avkastning i procent var:  
A-läge 4,00 – 5,00  
B-läge 4,75 – 5,75  
C-läge 5,50 – 6,75   
D-läge 6,50 – 7,50 
 
HFAB anser att de har ett socialt ansvar då de är ett kommunalt bostadsbolag. 
 

4.5.3 Varbergs Bostad 
Westin anser att det finns fler fördelar att producera bostadsrätter än hyresrätter. Idag är 
räntan låg på bostadsrätter och på det läggs räntesubventioner men vid produktion av 
hyresrätter finns inte möjligheten att subventionera. Westin (personlig kommunikation, 
16 april 2014) säger:  
 
”Behovet av hyresrätter och bostadsrätter är olika från kommun till kommun men vid 
produktion av hyresrätter tar det tid att få igen sin investering och vid produktion av 
bostadsrätter får byggherrarna sitt kapital snabbare.” 
 
Westin anser att det är bra med fler hyresrätter då yngre inte vill binda kapital i 
bostadsrätter och de är oftast flexibla och kan flytta för arbete och skola. Westin anser att 
behovet av hyresrätter är stort och att Varbergs Bostad försöker tillgodose behovet som 
finns på marknaden. Varbergs Bostad använder både en kvalitativ och en kvantitativ 
metod när de beräknar projekt de tar inte bara hänsyn till de ekonomiska faktorerna utan 
de kan lyfta ett helt område. I Sörsedammen bygger de ett nytt område som kallas Gröna 
Sörse och där anläggs statsodlingar, torgytor och fruktodlingar. Det positiva värde som 
skapas för området tas med i beräkningarna och vägs in i helheten. Enligt Westin 
använder de sig av drift, underhåll och områdesåtgärder. De tar hänsyn till 
energikostnader om husen är energieffektiva, ventilation, uppvärmning och belysning. 
Återbetalningstiden är det mått som används när det är mindre åtgärder inom drift och 
underhåll. Exempel hur lång tid tar det att få ventilationen driftmässigt återbetald. Det är 
en enkel bedömning och den fungerar bra när det gäller förbättringar i fastigheten. Vid 
produktion av lägenheter görs en avkastningsvärdering samt en beräkning av fastighetens 
inverkan på resultatet de första 10 åren. Lägesfaktorerna, det vill säga 
direktavkastningskravet, beror på var produktionen kommer att vara belägen. Westin 
(personlig kommunikation, 16 april 2014) berättar: 
 
”Vi är långsiktiga fastighetsägare och är därför inte intresserade av att sälja 
hyresfastigheter efter produktionen utan vi vill att de ska generera kassaflöde över tid.” 
 
Värdet på fastigheten visar sig sedan på resultaträkningen. De utgår från att en 
nyproducerad hyresfastighet bör visa ett positivt resultat efter sju år.  
 
Westin anser att Varbergs Bostads uppdrag är att producera hyresrätter och det är en 
mycket viktig samhällsfunktion.  
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4.6 Investeringsrisk 
 
4.6.1 Derome 

Kylin anser att det finns många risker med att producera hyresrätter, speciellt 
marknadsrisken. Ofta missbedöms marknadsrisken och en felaktig hyresnivå föreligger. I 
Sverige finns idag en svårbedömd hyreslagstiftning som enligt Kylin är orättsvis. Det 
finns även kapitalrisker. När det gäller fastigheter och förvaltning av hyreslägenheter görs 
det på lång sikt och så gör även Derome sina kalkyler. Även räntan är en bidragande 
faktor som bör tas hänsyn till, idag är räntan låg men det var inte längesedan som den låg 
omkring fem procent och högre. En annan riskfaktor är byggnadskostnaden men det är 
inte den största risken utan Kylin (personlig kommunikation, 17 april 2014) säger: 
 
”Marknad, hyreslagstiftning, ränta samt byggnadskostnaden är de främsta riskerna.”  
 
När Derome ska beräkna risken på ett projekt använder de sig av en samlad vägning av 
marknaden, hyreslagstiftningen och räntan. De gör en marknadsundersökning för att se 
vilket underlag som lämpar sig bäst i det utvalda området. Efter det förs en diskussion 
med banken om förutsättningarna för räntenivåerna kopplat till affärsplanen. Storleken på 
lånet i förhållande till marknadsvärdet. När det gäller byggnadskostnaderna behöver 
byggnadstekniken fastställas och företaget undersöker hur dyr den är i förhållande till 
resultatet. Enligt Kylin finns ett speciellt tänk kring riskhantering. En inarbetad 
riskbedömning på de tidigare nämnda faktorerna det vill säga marknad, hyreslagstiftning, 
ränta och byggnadskostnad.  
 
Det som avgör om de går in i ett projekt eller avstår är enligt Kylin den långsiktiga 
affären. När de har kommit till den punkt där de bedömer att affären är större än risken tar 
de ett beslut. Har de en osäker kalkyl kopplat till en riskfaktor är det affären som avgör 
om de går vidare eller inte. Är det en dålig affär utan risker spelar det ingen roll eftersom 
de inte kommer att gå vidare ändå. Om det är en bra affär men med höga risker måste de 
ta med riskerna i beaktningen och utifrån det fatta ett beslut. 
 

4.6.2 HFAB 
Enligt Dellhag och Johansson finns det för tillfället inga direkta risker.  Men den möjliga 
är vakansrisken, det vill säga att producera nya hyresrätter och inte få dem uthyrda. Det 
gäller att göra ett bra grundarbete och inte enbart producera femrumslägenheter utan att 
hitta den rätta marknadsmixen. HFAB utgår från direktavkastningskravet och en 
riskpremie, de försöker att identifiera vilka risker som finns. Johansson (personlig 
kommunikation, 29 april 2014) förklara:  
 
”Ett projekt mitt i centrala Halmstad medför låga risker, om det ens finns några.”  
 
Dellhag (personlig kommunikation, 29 april 2014) tillägger:  
 
”Det finns få risker med att bygga i centrala Halmstad.” 
 
Enligt Dellhag måste efterfrågan identifieras för att sedan mötas med rätt storlek, kostnad 
och kvalité. Det finns en risk som inte har med kalkyler och göra som måste finnas med i 
beräkningarna, entreprenadrisken. De vill ha en bra entreprenör utan risk för ekonomiska 
problem eller konkurs. De väljer att inte gå ut med stora anbudsförfrågningar samtidigt 
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som andra utan de vill ha ett sug på marknaden. Det är viktigt att i ett tidigt skede 
identifiera riskerna i projektet. Det är även viktigt att se möjligheterna.  
 
HFAB använder en mall när de arbetar fram projekt som består av en checklista med 
rubriker. Det är olika punkter som ska reflekteras över när produkten definieras. Efter det 
bearbetas kalkylmallen där avkastningskraven, vakanskraven hyresnivån anges. Det görs 
även en projektbeskrivning som utvärderar olika faktorer.  Enligt Dellhag och Johansson 
jämförs produktionskalkyler med investeringskalkyler och om investeringskalkylen har 
ett högre värde är det läge att göra investeringen. Om produktionskostnaderna är högre än 
marknadsvärdet kan det ändå finnas möjligheter att investera.  
 

4.6.3 Varbergs Bostad 
Westin (personlig kommunikation, 16 april 2014) förklara: 
 
”Det är dyrt att producera hyresrätter men genomförandemässigt och kostnadsmässigt 
har vi en god uppfattning innan vi ger sig in i projektet därför uppkommer sällan 
oförutsedda kostnadsökningar.” 
 
Varbergs Bostad använder sig av klassisk avkastningsvärdering för att minimera riskerna. 
De har ingen given riskhanteringsprocedur utan gör en ekonomisk riskanalys. Enligt 
Westin finns det några ingående faktorer att ta hänsyn till tillexempel vakansrisken.  I 
vissa områden finns inte den betalningsvilja som krävs och då får de avstå från projektet. 

  

 



33 

5. Analys 
________________________________________________________________________ 
Nedan analyseras resultatet av den empiriska studien med hjälp av den teoretiska 
referensramen. 
________________________________________________________________________ 
 
Teorin består av fyra delar. I analysen ställs respondenternas svar mot varandra utifrån 
teorin för att sedan kunna jämföra med den teoretiska referensramen för att till slut dra en 
slutsats av vår studie.  

 
5.1 Hyresrättsproduktion 

De tre företagen påpekar att det produceras för lite hyresrätter och det leder vidare till att 
trycket på marknaden blir stort och kötiderna varierar på de olika företagen från 7 
månader upp till 16 år. Statens offentliga utredningar (SOU 2007:14) konstaterar att det 
produceras för lite hyresrätter och att beviset ligger i de långa bostadsköerna. 
Bostadsköerna är dock missvisande i sina siffror då HFAB säger att de som inte har 
specifika krav på boendet kan få en bostad på en dag och som alla tre intervjuade 
företagen påpekar så finns det en aktiv del av kön och en passiv del. De aktiva visar de 
som behöver en bostad och som inte har tid eller möjlighet att ställa krav och de passiva 
är de som söker något speciellt, det är då inget fel på utbudet utan på sortimentet. Den 
inaktiva delen av kön bör därför inte räknas med i bostadsbristen och köerna blir 
missvisande då det inte krävs 10 år att få en bostad utan 10 år att få en specifik bostad 
som en 3:a på Apelviken med havsutsikt, vilket inte alla söker. 
 
Derome och Varbergs Bostad är överens om att det inte produceras mer på grund av att 
det genererar snabbare kassaflöde i produktion av bostadsrätter. HFAB anser att de 
privata aktörerna ställer sig tveksamt till hur de ska få projekten att gå ihop, det vill säga 
få större lönsamhet än kostnad, dock är Varbergs Bostad en kommunal aktör som står på 
samma sida som Derome gällande kostnadsbilden. De två kommunala bolagen har olika 
åsikter där Varbergs Bostad har svårt att få sina projekt att gå ihop medan HFAB inte har 
samma problematik. Derome som är ett privatägt bolag har andra förutsättningar där det 
snarare kan vara avgörande om markpriset ligger för högt, där har HFAB och Varbergs 
Bostad andra förutsättningar då de oftast själva äger marken. Skillnaden mellan privata 
och kommunala aktörer är störst då de inte är vinstdrivande på samma sätt. Derome är ett 
stort familjeföretag som har många fastigheter i beståndet, både hyres- och bostadsrätter 
och likt de kommunala bolagen kan Derome använda tidigare investerade pengar i nya 
investeringar. Bolagen går med förlust i början oavsett vad som produceras, hyresrätter är 
en långsiktig investering och det tar tid att få tillbaka satsat kapital. Derome arbetar 
långsiktigt och satsningen de gör i en hyresrätt är vinsten de har fått ur andra projekt. Så 
länge ett företag har ett långsiktigt tänk kan de producera hyresrätter. Alla privata bolag 
tänker inte långsiktigt men det gör Derome, därför har de valt att producera hyresrätter. 

 
Derome anser att kommunerna är villigare att satsa mer på hyresrättsproduktion idag än 
för ett antal år sedan och de tror att bruksvärdesprincipens är en bidragande faktor till det 
fortfarande låga produktionstalet. Syftet med bruksvärdesprincipen var att skydda 
hyresgästen mot en felaktig (hög) hyra (Christensen, 1996). Deromes uttalande syftar på 
snedvridningen som bruksvärdesprincipen skapar då den håller hyran nere i de äldre 
lägenheterna i centrum vilket gör det svårare för bolag att konkurrera med liknande hyra. 
Problemet enligt Derome ligger i att bruksvärdesprincipen reglerar hyran beroende på 
bruksvärdet i lägenheten samt att läget bara påverkar en liten del av hyran. Om en 
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nybyggd lägenhet har högre standard än en äldre kan fastighetsbolagen ta ut en högre 
hyra men en för hög hyra kan leda till vakans, speciellt om nybyggnationen ligger utanför 
staden eftersom betalningsviljan oftast är högre desto mer centralt en lägenhet är 
placerad.  

 
Varbergs bostad anser att problemet ligger i de kostnadsdrivande regelverken, med det 
menar de att betalningsviljan är högre än den satta hyran, det vill säga problemet ligger i 
bruksvärdesprincipen. Det finns även andra regleringar som leder till kostnader och 
Varbergs Bostad menar att fasta regleringar så som byråkratikostnader gör att utgifterna 
blir stora men att de inte går att ta ut på hyrorna som är för låga i förhållande till 
utgifterna. Det tar många år innan produktionen genererar vinst och investerarna får sina 
pengar tillbaka. Som Holmqvist och Thomsson (2013) säger så finns det en lösning på 
hyressättningen som är presumtionshyra. Presumtionshyra tar bara hänsyn till utgifterna 
men den är inte heller önskvärd att använda i större omfång eftersom hyresvärden måste 
ta en stor risk om de inte får uthyrt. Risker vill företag gärna undvika om de kan och en 
sådan risk går att undvika men det tar då längre tid att få tillbaka investeringen. Risken 
innefattar en kostnad som kan ge snabbare kassainflöde men det kan också ge en större 
utgift. 
 

5.2 Produktionskostnader 
Företagen resonerar olika kring hur ett projekt bör kunna bära sina egna kostnader eller 
inte. Derome har projekt som inte bär sina kostnader, HFAB vill ha rätt avkastning enligt 
lägesfaktorerna och Varbergs Bostad försöker att få sina projekt att bära sina egna 
kostnader även om de inte gör det de första åren. Turner skriver (2001) att ett alternativ 
till att sänka produktionskostnaderna är att låta projektet bära sina egna kostnader så att 
det inte faller på hyresgästerna. Tanken i alla företagen är att projekten slutligen ska 
kunna bära sina kostnader annars bör de fundera över investeringsbeslutet. Varbergs 
bostad har en hög beläggningsgrad på sina fastigheter och det bidrar till att de inte 
upplever en problematik med bostäder som inte bär sina kostnader. HFAB kan tänka sig 
att ett mindre kostnadsbärande projekt på ett mindre attraktivt område istället bärs av ett 
kostnadsbärande projekt i ett attraktivare område där betalningsviljan är högre.  
 
Gällande vilka kostnadsposter som är störst har företagen olika åsikter. Derome anser att 
en av de största kostnaderna ligger i tiden från detaljplansarbetet till färdig fastighet, det 
vill säga hela vägen från en första ide tills inflyttning, ju längre tid ett projekt pågår desto 
dyrare blir det. De anser även att en stor del i produktionskostnaden är 
byggnadskostnaden som är svår att arbeta ner, det vill säga material, löner, transport och 
omkostnader vilket även Spatariu et al. (2010) anger att yttre faktorer som kan påverka 
exempelvis priset på virke. Derome äger en egen skogsindustri och har därmed en fördel, 
men virke är inte det enda som behövs vid nybyggnation vilket bidrar till att andra 
faktorer kan få byggnadskostnaden att öka. Oftast går priset endast att påverka genom den 
mängd som köps in, kopplat till produktionsstorleken vilket kan leda till ett lägre 
inköpspris. De äger hela kedjan från skog till färdigt hus vilket gör att de kan hålla nere 
kostnaderna genom att använda eget virke men även att använda de kunskaper som finns i 
företaget. Byggnadskostnader är beroende av yttre faktorer som är svårstyrda som 
inflation, väder och tillgängligheter på produkter, det vill säga hur lätta de är att få tag på 
därför måste företaget hitta påverkbara faktorer inom produktionen. HFAB menar att det 
är bättre att använda intern personal än att hyra in extern personal. Byggherrekostnaderna 
är ytterligare en anledning till ökade projektkostnader och Derome anser även att 
konjunktur och markmarknaden är bidragande orsaker. HFAB anser att markkostnaderna 
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enbart är några procent av den totala kostnaden, det beror på att HFAB likt Varbergs 
Bostad oftast äger marken de ska bygga på vilket gör att det inte påverkar 
produktionsbeslutet nämnvärt. HFAB anser inte heller att kostnaderna att producera är för 
höga utan att den kompetens som finns tillgänglig bör utnyttjas. Kompetensen i sig bör gå 
under kategorin byggnadskostnad då kompetensen finns hos personalen i företaget och de 
önskar att få lön för sitt arbete. På så sätt slipper företaget kostnader för extra personal, 
om kompetensen däremot inte finns är det en lösning att hyra in den, då får företaget 
utvärdera sina alternativ och möjligtvis projektanställa.  
 
Dem största kostnadsposterna enligt HFAB är byggherrekostnaderna och 
entreprenadkostnaderna. Enligt Varbergs Bostad ligger utmaningen i att producera trots 
höga kostnader som är svåra att komma ifrån, samt att producera effektivt. Med de höga 
kostnaderna syftar Varbergs Bostad främst på material och löner då det inte går att skära 
ner speciellt mycket, materialet behövs i den mängd som är beräknad och löner behövs 
för att arbetet ska bli gjort. Sen får företagen i så god mån det går undvika spill och 
onödiga extrakostnader som är relaterade till produktionen. Varbergs Bostad anser också 
att det är regelverken som driver kostnaderna uppåt, de höga kostnaderna är de som ligger 
under byggnadskostnader och som HFAB använder Varbergs Bostad tillgänglig 
kompetens inom företaget. På så sätt slipper företaget kostnader för extra personal, om 
kompetensen däremot inte finns är det en lösning att hyra in den, då får företaget 
utvärdera sina alternativ och möjligtvis projektanställa. Byggkostnaderna är desamma för 
både privata och kommunala bolag, däremot är löner en del av produktionskostnaden och 
det kan vara olika beroende på kommunala och privata löneavtal. Det finns även en 
skillnad mellan företagen huruvida de har speciella avtal med andra företag som ger dem 
fördelaktiga priser likt ramavtalsförhandlingen som HFAB nämnde. Berger (2004) skriver 
att byggnadskostnader, byggherrekostnader och markkostnader är stora delar i 
produktionskostnaderna. Enligt honom bör markkostnaden tas med då den kan påverka 
den totala kostnaden. Enligt Boverket (2014) ingår markkostnaden tillsammans med 
byggherrekostnaden.  
 
Derome anser att markkostnaden kan stiga så pass mycket att de avstår från ett projekt 
medan HFAB inte anser att markkostnaderna är speciellt höga, det är en stor skillnad 
mellan det privata och kommunala bolaget och det ligger i lokalisationen av marken, att 
Varberg har högre markkostnader än Halmstad eller att kommunala bolag oftast äger 
marken de ska bygga på.  

 
5.3 Hyresregleringar 

Derome menar att hyresmarknaden är stabil och att det är positivt med en reglerad 
hyreslagstiftning för att inte lönsamheten ska försvinna får den inte bli för reglerad. Då är 
det slutligen enbart allmännyttiga bolag som kan producera hyresrätter. Om Derome 
producerar hyresrätter som de inte kan ta ut hyra efter standard så försvinner lönsamheten 
även på lång sikt, det vill säga att oavsett standard så kommer de inte komma upp i en 
hyra där det blir lönsamt för privata bolag att investera i hyresrätter. Om lönsamheten 
försvinner så kan de privata bolagen som idag producerar hyresrätter byta till att 
producera bostadsrätter istället och helt släppa hyresbranschen. Om de privata bolagen 
inte producerar hyresrätter då får kommunerna ett monopol på hyresmarknaden och 
bristen kommer att fortsätta öka. Derome menar att bruksvärdesprincipen borde leda till 
en mer marknadsmässig hyra och att bristen ligger i att den borde vara mer 
marknadsmässigt anpassad. Hade hyrorna varit anpassade efter marknaden hade de 
troligtvis varit betydligt högre då betalningsviljan är hög och hyresrätter är eftertraktade. 
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Turner (2001) anser också att bruksvärdesprincipen, som den ser ut idag, bidrar den till att 
förhindra nyproduktion av hyresrätter. Enligt Kylin på Derome skulle inte många familjer 
ha möjlighet att bo i en hyresrätt anpassad efter familjestorlek ens om den låg på ett sämre 
läge. Däremot hade det lockat fler privata bolag till investering då de fått tillbaka insatsen 
för lägenheterna på en kortare tid och även kunde göra en vinst inom ett par års tid.  
 
HFAB anser inte att bruksvärdesprincipen bidrar till en minskad produktion, de anser att 
det är rimliga hyror även på nyproduktion. HFAB är ett kommunalt bolag och Derome är 
ett privat och på grund av det kan det bidra till att deras åsikter går isär. HFAB har inga 
vinstkrav och ser situationen ur ett annat perspektiv medan Derome ser till de privata 
bolagens problematik, det vill säga att ligga ute med kapital under många års tid och 
därför inte vilja producera hyresrätter. Varbergs Bostad menar att bruksvärdesprincipen är 
en lagstiftning och därför kan de enbart förhålla sig till den, det är möjligt att de inte 
heller ser den problematiken ur samma perspektiv som Derome då de har hög beläggning 
på sina fastigheter.  
  
Derome använder sig av presumtionshyra om de inte kommer överens med 
hyresgästföreningen om en hyra som går att koppla till bruksvärdet.  De anser inte att det 
är där investeringsviljans koppling finns utan det hade varit bättre om hyresnivåerna var 
anpassade till gällande marknad. För ett privat bolag hade det varit bättre om hyrorna 
varit anpassade efter marknaden då vinsten blivit högre, men om bolagen hade kunnat ta 
ut högre hyra hade det blivit överpriser på bostadsmarknaden och det hade fått andra 
konsekvenser. Låginkomsttagarna hade inte kunnat bo i hyreslägenheter och de 
människor som egentligen skulle kunna köpa bostadsrätter eller villor hade sett det som 
en ekonomisk fördel att bo i hyresrätter och det hade bidragit till att många bostadsrätter 
istället stod tomma och många människor hade stått utan hem.  HFAB använder sig inte 
av presumtionshyra, de sätter sina hyror själv medan Varbergs Bostad använder sig av 
presumtionshyra de första 15 åren för att det ger en ekonomisk säkerhet. Skillnaden 
mellan om företagen använder sig av presumtionshyra eller inte grundar sig i hur 
företagens kostnadsbild ser ut och som tidigare konstaterats har Derome och Varbergs 
Bostad svårare att få ihop projekten varav de använder sig av presumtionshyra som 
ekonomisk säkerhet.  
 

5.4 Vinst i hyresrättsproduktion 
Derome ser sig själva som de långsiktiga ägarna som investerar på sikt och frigör kapital i 
sitt eget bestånd för att återinvestera i nyproduktion, trots att Derome är privatägt så har 
det samma långsiktiga tänk som ett kommunalägt. Varbergs Bostad och HFAB är också 
långsiktiga ägare men det beror på att de är kommunalägda med ett socialt ansvar och 
måste därför tänka långsiktigt. Alla företagen använder sig av en kombination av 
kvantitativ och kvalitativ data, dock använder sig Derome och Varbergs Bostad av det i 
större utsträckning än HFAB, de använder sig indirekt av den här kombinationen då den 
kvantitativa delen är värdeberäknande metoder vilket HFAB definierar som siffror i 
kalkylen som mycket väl skulle kunna hamna under den kvalitativa kategorin samt att de 
vid vissa projekt kompletterar med sociala faktorerna. Som både Grubbström och 
Lindquist (1996) och Hallgren (2002) anfört använder företag sig av både kvalitativ och 
kvantitativ data. Likheten i företagens investeringsbedömning visar att företagen på den 
förberedande nivån är lika oavsett kommunalt eller privat bolag, det visar att företagen 
arbetar på ett liknande sätt men oavsett om de använder samma 
investeringsbedömningssätt kan ändå deras beslut bli annorlunda på grund av fler andra 
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faktorer så som vilken avkastning företaget har eller vad de har för mål med 
bedömningen.  

 
Vid avkastning på projekt arbetar företagen utifrån olika metoder. Derome använder sig 
av driftsnetto och arbetar utifrån en marknadsbalans där de analyserar fastighetsvärdets 
påverkan på investeringen. HFAB utgår från vad investeringen kommer att vara värd på 
marknaden samt ett direktavkastningskrav med en riskpremie. Varbergs Bostad använder 
sig av drift, underhåll och områdesåtgärder på fastigheterna samt återbetalningstiden på 
mindre projekt så som byte av ventilsystem. Vid nyproduktion av lägenheter görs en 
avkastningsvärdering och en beräkning av fastighetens inverkan på resultatet de första 
10 åren. 
 
Vid en närmre titt på de olika bolagens avkastningsberäkning använder de liknande 
beräkningar, Derome använder sig av driftsnetto vilket kan jämföras med Varbergs 
Bostads Drift, underhålls och områdesåtgärder, däremot framkom ingen definition av hur 
dessa åtgärder ser ut. Likheten mellan HFAB och Varbergs Bostad är att de ser till hur 
mycket fastigheten kommer vara värd i framtiden, här syns skillnaden på att de 
kommunala bolagen har längre framtidssikt än Derome som använder en mer kortare syn 
på sin investering. Skillnaden finns i kraven som företagen har, grundade på 
bolagsformen. Kommunala bolag har jämfört med privata en annan lönsamhetssyn vilket 
är anledningen till varför Derome ser lönsamheten ur ett annorlunda perspektiv än de 
kommunala.  
 

5.5 Investeringsrisk 
När det gäller riskhantering går företagens åsikter isär. Derome anser att det finns många 
risker speciellt marknads- och kapitalrisken men även ränterisken samt 
byggnadskostnader innebär en risk. HFAB ser enbart vakans och entreprenadrisken och 
Varbergs Bostad anser att de har en god uppfattning innan de ger sig in i ett projekt och 
får därför inga oförutsedda kostnader. Derome är som tidigare nämnt ett privat bolag och 
därför ser de riskerna ur ett annat perspektiv än de båda kommunala bolagen. De bör hela 
tiden ha aktieägarnas avkastningskrav i åtanke samt bolagets framtida 
utvecklingsmöjligheter och inte ge sig in i projekt som dränerar företaget, som 
tillexempel en felplacerad produktion där lägenheterna blir vakanta. HFAB ser 
entreprenadrisken som en extern beroendefaktor, om en entreprenör går i konkurs står 
bolaget med halvfärdiga produktioner och väntande hyresgäster som kanske redan har 
signerat avtal med bolaget. Produktionskostnaderna kan då öka drastiskt och spräcka den 
initiala budgeten samt att projektet kan ta längre tid än planerat. Bekefi & Epstein (2008) 
diskuterar också risken som finns och de lägger vikt vid att använda riskhantering 
eftersom det inte går att spå framtiden. Eftersom framtiden är så pass osäker, som HFAB 
nämnde ovan så kan en entreprenör gå i konkurs, det är därför bra att ha ett skyddsnät att 
falla i så inte produktionskostnaderna drastiskt behöver öka eller projektet behöver 
upphöra. Vid en välarbetad förarbete kan riskerna minska oerhört (Bekefi & Epstein, 
2008).  
 
Processen kring riskhantering skiljer sig också en del mellan företagen. Derome har en 
inarbetad riskbedömning och ett speciellt tänk i frågan medan Varbergs Bostad inte anser 
att de har någon procedur alls, de anser ändå att de är väl förberedda för risker. Varbergs 
Bostad har låg vakans och stor efterfrågan vilket är en bidragande faktor till varför de inte 
anser att de göra någon form av riskbedömning. Varbergs Bostad gör en riskanalys för att 
se om det finns en betalningsvilja och eftersom bolaget tidigare ansåg att efterfrågan är 
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stor behöver de inte fokusera på det förrän marknaden blir mättad eller om de går in på en 
ny ort där de är osäkra på efterfrågan. Derome är ett privatägt bolag med ett visst ansvar 
för sina ägare och därför har de en god riskhantering. HFAB har en mall och en checklista 
där de går igenom punkt för punkt hur läget ser ut, även HFAB är kommunalägt men de 
har en större procedur kring risker överlag, marknaden i Halmstad ser annorlunda ut än 
marknaden i Varberg då Halmstad har en större högskola än Varbergs Campus och det 
bidrar hela tiden till in och utflyttningar ur staden. Egentligen bör Halmstad geografiskt 
sätt ha samma förutsättningar som Varberg då det ligger nära havet som kan ses som en 
attraktivitet, däremot ligger Varberg närmre Göteborg som kan påverka bostadstrycket. 
Det finns många yttre faktorer som påverkar risken, skillnaden mellan de olika graderna 
av riskhantering grundas på hur företaget ser på marknad och efterfrågan men även 
företagets erfarenheter och förarbeten.  Ett bra förarbete kan reducera många av riskerna 
så som att använda en betrodd sammanbetspartner men yttre risker går inte att påverkar så 
som olyckor, väderkatastrofer och konjunkturen.  
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5.6 Modeller 
 

Produktionskostnader Derome HFAB Varbergs 
bostad 

Byggnadskostnader X     
Byggherrekostnader X X   
Markkostnader X     
Entreprenadkostnader   X   
Regelverk     X 
En översikt över vilken kostnadspost respektive företag anser vara störst för en investering, 
Derome och HFAB anser att det finns mer än en post som kan vara störst.  

Vinst och 
avkastning 

Derome HFAB Varbergs 
bostad 

Kvalitativ & 
kvantitativ 

X   X 

Annuitet X     
Marknadsvärde  X  

Driftsnetto X   
Återbetalning   X 

Avkastningsvärdering   X 
En översikt över vilken vinst och avkastningsmetod bolagen använder sig av.  

Produktionsrisk Derome HFAB Varbergs 
Bostad 

Marknadsrisk X     
Kapitalrisk X     
Ränterisk X     
Vakansrisk   X   
Entreprenadrisk   X   
Använder 
riskbedömning 

X X   

Bolagens tankar kring vilken/vilka risker som är av största betydelse 
för produktion och framtida investeringar. Varbergs bostad anser inte 
att det finns någon risk, därför har de ingen markering.  
 
Beräkning av 
projektrisk 

Derome HFAB Varbergs 
Bostad 

Marknadsundersökning X     
Kalkylmall   X   
Ekonomisk riskanalys     X 
Vilken metod respektive företag använder sig av när de analyserar risker i projekten. 

(Egenkonstruerade modeller)  
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6. Slutsats 
________________________________________________________________________ 
Här presenteras slutsatsen av vårt arbete samt förslag till vidare forskning. 
________________________________________________________________________ 
 

6.1 Svar på problemformuleringen 
Syftet med uppsatsen var att undersöka hur privata och kommunala bolag resonerar vid 
nyproduktion av hyresrätter samt beskriva de investeringsbeslut som uppkommer hos 
hyresbolag och framhäva skillnaden mellan kommunala och privata bolag. Vad det är 
som gör att investerare väljer att producera respektive avstå från nyproduktion. För att 
fylla den kunskapslucka som tidigare definierades blev problemformuleringen: 
  
”Hur resonerar privata och kommunala bolag kring investeringsbesluten vid 
nyproduktion av hyresrätter?” 
 
I den teoretiska referensramen, empirin och i analysen har strukturen följt fyra faktorer 
som anses vara orsakerna till varför det inte produceras fler hyreslägenheter. I slutsatsen 
ska problemformuleringen besvaras med hjälp utav dessa fyra faktorer förklara hur 
privata och kommunala bolag resonerar kring investeringsbesluten. Valet att behålla 
samma struktur grundar sig i enkelheten att följa arbetet.  
 
Produktionskostnader 
De största kostnadsposterna i produktionskedjan har jämförts och analyserats och HFABs 
svar skiljde sig från Varbergs Bostad och Derome medan den teoretiska referensramen 
(Berger (2004)) binder samman de tre företagens svar. Utifrån uppsatsen har slutsatsen 
dragits att den faktorn som uppkom mest frekvent var byggnadskostnaden. 
Undersökningen visar också att produktionskostnaderna mellan det privata och de 
kommunala bolagen skiljer sig i markanskaffningen, utöver det uppvisade inte bolagen 
några större skillnader. Undersökningen visar också att en gemensam faktor inom alla tre 
företagen är att de hela tiden försöker använda interna kunskaper för att sänka 
produktionskostnaderna. En annan slutsats vi drar utifrån studien är att materialkostnaden 
inte går att påverka och den skiljer sig inte heller mellan det privata och de kommunala 
bolagen. Det framkommer även att de tre företagen har liknande tankar kring att 
produktionskostnaderna till största del påverkar beslutet att investera. Utifrån 
undersökningen dras också slutsatsen att produktionskostnaden ligger i direkt relation till 
hyresregleringarna och vinsten.  

 
Hyresregleringar  
Samtliga bolag ansåg att bruksvärdesprincipen är en bidragande faktor till den minskade 
produktionen och med stöd av den teoretiska referensramen (Turner, 2001) dras slutsatsen 
att hyresregleringar bör finnas men att det måste ske förändringar i regleringarna för att 
kunna nå en rimlig lönsamhet på projekten. Om det hade varit en friare marknad utan så 
hårt reglerade principer kunde det möjliggjort en större produktion då bolagen kan 
producera och få ut en högre hyra på hyresrätterna, en som bättre matchar 
betalningsviljan och produktionskostnaderna. Vår undersökning stärker sambandet mellan 
hyresregleringen och vinsten och att bolagens investeringsbeslut underlättats om 
regleringarna inte varit så åtstramade som de är idag. Slutsatsen är att en hyra som 
matchar betalningsviljan mer än i dagsläget och som ger bolagen mer svängrum och att 
viljan att producera ökar när vinsten ökar. 
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Vinst i hyresrättsproduktion  
Företagen arbetar på olika sätt vid bedömning och beräkning av projekt, de använder 
olika metoder och arbetar utifrån egna värderingar och synsätt. Den teoretiska 
referensramen styrker flera av metodvalen vid vinstberäkning, de olika författarna väljer 
olika tillvägagångssätt vilket företagen också gör. Uppsatsens bidrag visar att 
vinstberäkning är individuellt från företag till företag men skillnaden mellan privata och 
kommunala bolag är liten. Undersökningen visar också att kommunala bolag har ett mer 
socialt ansvar medan privata är friare i sitt val av produktion vilket även påverkar det 
långsiktiga tänkandet. Slutsatsen kring vinst i hyresrättsproduktion blir att lönsamheten 
styr många bolag till att hellre producera bostadsrätter än hyresrätter och det har 
bekräftats vid ett flertal tillfällen under arbetets gång, vilket har sin grund i snabba 
kassaflöden.  

 
Investeringsrisk  
Derome och HFAB har en utarbetad riskhantering medan Varbergs Bostad inte ser stora 
risker med nyproduktion. Den teoretiska referensramen kopplas ihop med Derome och 
HFAB där vikt läggs på riskhantering för att undvika onödiga utgifter eller 
felbedömningar av projektet. Genom studien dras slutsatsen att företag i olika delar av 
länet kan behöva ha olika stora riskprocesser samt att det påverkar bedömningen om 
företaget är kommunalt- eller privatägt då ett privat företag har mindre plats för 
felbedömningar. Vidare dras slutsatsen att riskhantering kan påverka ett företag negativt 
och därför bör en riskprocedur finnas men skillnaden mellan privata och kommunala 
bolag beror på hur stor marginal för misstag det finns och vanligtvis brukar privata bolag 
ha mindre marginal än kommunala.  
 

6.2 Slutdiskussion  
De tre bolagen har i mångt och mycket liknande resonemang, det är inte så konstigt då de 
agerar på samma marknad med samma aktörer och lagstiftningar. Det finns ändå 
skillnader mellan dem. Det går att se att Derome är en annan typ av bolag just då de inte 
påverkas av kommun och de förhållningar som HFAB och Varbergs Bostad lyder under. 
Att vara kommunalägt innebär att de har ett ansvar inför skattebetalarna, här har Derome 
inga förpliktelser mer än de lagar som de lyder under. De tre bolagen påverkas i samma 
utsträckning av produktionskostnaderna, här finns inga subventioner för att bolaget är 
kommunalt eller privatägt, bolagen utgår ifrån samma villkor. Om det skett en 
reformering av hyresregleringarna för att underlätta för bolagen att producera hyresrätter 
samt en subvention som lett till ett snabbare kassaflöde hade det bidragit till en ökad 
produktion. Riskhantering beror på hur stora marginaler för misstag det finns i bolaget, 
det beror inte på om företaget är kommunalt eller privatägt utan hur väl förberedd 
företaget är.  

 
6.3 Förslag till vidare forskning 

Vi tycker att det hade varit intressant att se om det går att konstruera ett system som 
liknar ett försäkringssystem för att bidra till att bostadsrätter blir lika tillgängliga för den 
rörliga bostadsmarknaden som hyresrätter. Försäkringen skulle fungera som ett skydd för 
bostadshyresgästen för att på ett enklare sätt tillgå en bostadsrätt och sedan ha 
möjligheten att återlämna den om den boende känner att den inte vill eller kan bo kvar. 
Försäkringssystemet skulle öka möjligheterna för fler människor att bo i bostadsrätt, samt 
möjligheten att röra på sig om arbets-, studie- eller familjesituation kräver det. 
Försäkringen skulle gynna den boende för en större möjlighet att skaffa en bostad på orter 
med hyresbostadsbrist, men även försäkringsbolagen då de boende betalar en 
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försäkringssumma för att kunna ha denna möjlighet. Frågan är om det skulle vara en 
möjlighet att returnera bostadsrätten inom en viss utsatt period, tillexempel ett år, om 
bostadshyresgästen inte vill eller har möjlighet att bo kvar? Kan det bidra till en mer 
flexibel bostadsmarknad?  
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8. Bilaga  
8.1 Bilaga 1 - Intervjuguide 

Frågeformulär till HFAB, Derome, Varbergs Bostad  
Namn? 
Position i företaget? 
Antal år i företaget? 
Antal anställda i företaget? 
Vilken bolagsform har företaget?   
Vilka är investerarna? 
 
Produktion hyresrätter  
Hur många hyresrätter äger företaget sammanlagt? 
Hur många lägenheter började ni producera 2013 respektive 2014 och hur många av dessa 
var hyresrätter? 
Hur stora investeringar har ni gjort på nybyggda hyresrätter de senaste åren? 
Anser ni att det produceras för lite hyresrätter idag? 
Upplever ni att trycket på hyresrätter är stort? 
Hur skulle du beskriva hyresmarknaden idag? 
Varför tror ni inte att det produceras mer?  
Vilka faktorer påverkar nybyggnationen av hyresrätter?  
 
Kostnader 
Producerar ni hyreshus som inte själv kan bära sina kostnader? 
Anser ni att kostnaderna är för höga för att producera nya hyreslägenheter? 
Vilka delar anser ni vara de största i produktionskostnaden?  

– Är markkostnader en stor del utan själva produktionskostnaden?  
Anser ni att det finns alternativa lösningar än att sänka produktionskostnaderna när ett 
projekt är för dyrt?  
 
Regleringar  
Anser ni att bruksvärdesprincipen är en bidragande faktor till att förhindra nyproduktion 
av hyresrätter? Varför/varför inte? 
Använder ni er utav presumtionshyra? Varför/varför inte? 
Upplever ni den svarta marknaden med hyresrätter som ett problem? Varför/varför inte? 
 
Vinst 
Använder ni er av kvalitativ data och kvantitativa uträkningar? Eller bara en av dem? 
När ni planerar nästa års investeringar, använder ni er av investeringskalkyler?  
Vilken metod är vanligast när ni beräknar lönsamheten av projekt? 
Om ni använder NPV, accepterar ni projekt som inte har ett positivt NPV? 
Hur beräknar ni avkastning på projekt? 
Hur stor måste avkastningen vara för att ni ska ta er an ett projekt? 
Känner ni ett socialt ansvar att producera hyresrätter? Varför/varför inte? 
 
Risk 
Vilka investeringsrisker anser ni finns med att producera hyresrätter? 
Hur resonerar ni när ni beräknar risk på ett projekt? 
Har ni ett speciellt tänk kring riskhantering i företaget? 
Hur beslutar ni om det är värt att ta en risk i ett projekt mot att avstå? 

 

 


	Vi tycker att det hade varit intressant att se om det går att konstruera ett system som liknar ett försäkringssystem för att bidra till att bostadsrätter blir lika tillgängliga för den rörliga bostadsmarknaden som hyresrätter. Försäkringen skulle fung...

