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Förord 
 
Denna uppsats avslutar vår treåriga utbildning på Bygg- och fastighetsekonomprogrammet 
vid Högskolan i Halmstad våren 2016. Det har varit en lärorik period som innefattat flertalet 
sena kvällar och mycket skratt. 

Vi vill rikta ett stort tack till alla som bidragit till att göra denna studie möjlig. Vi tacka vår 
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till vår handledare Titti Eliasson som kommit med kloka åsikter och lugnat oss när det 
behövts. 

Vårt tack riktas även till de respondenter som har ställt upp på intervjuer och delat med sig av 
sin kunskap och erfarenhet. Utan er hade denna uppsats inte varit möjlig att genomföra. 

Sist men inte minst vill vi tacka varandra för ett fantastiskt bra samarbete! 

 
Högskolan i Halmstad, 24 maj 2016. 
 
 
 
 
__________________________  __________________________ 
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Sammanfattning 
 
Titel: Påverkande faktorer i besluts- och investeringsprocessen vid upplåtelseformen 
ägarlägenhet. 
 
Författare: Anna Olsson & Karolina Kristensen 
Handledare: Titti Eliasson 
Examinator: Eva Berggren 
 
Kurs: FÖ6021: Självständigt uppsatsarbete inom företagsekonomi 15hp 
Seminariedatum: 2016-05-30 
 
Problemformulering: Vilka faktorer påverkar bygg- och fastighetsbolags besluts- och 
investeringsprocess vid val av upplåtelseformen ägarlägenhet? 
 
Bakgrund: Det finns tre upplåtelseformer på lägenhet i Sverige idag vilka är hyreslägenhet, 
bostadsrätt och ägarlägenhet där ägarlägenheten står för en knapp procent av 
lägenhetsbeståndet. Upplåtelseformen ägarlägenhet kom till Sverige 2009 men har visat sig 
vara svåretablerad. Ägarlägenheten är en upplåtelseform som ger den boende en möjlighet att 
äga sin egen bostad och därmed ökat självbestämmande. Det låga antalet ägarlägenheter 
väckte vårt intresse att studera vilka faktorer som påverkar besluts- och investeringsprocessen 
vid nyproduktion av ägarlägenheter.  
 
Syfte: Syftet med denna uppsats är att förstå bygg- och fastighetsbolags besluts- och 
investeringsprocess vid nyproduktion av bostäder med fokus på upplåtelseformen 
ägarlägenhet. 
 
Metod: Uppsatsen baseras på en kvalitativ metod där fyra intervjuer har genomförts med 
personer som har insikt i besluts- och investeringsprocessen i företagen Christianstad 
Fastighets AB, Växjöbostäder AB, Öckerö Fastighets AB samt Skanska. 
 
Slutsats: Åsikterna om upplåtelseformen ägarlägenhet är olika i bygg- och fastighetsbolag. 
Även om det ofta finns direktiv från styrelse eller ägare som anger vilken form nyproducerade 
bostäder ska upplåtas i, så kan beslutet kring upplåtelseform påverkas av yttre faktorer. Yttre 
faktorer som påverkar valet är lagar, myndigheter samt banker och försäkringsbolag, dessa 
faktorer försvårar beslut-och investeringsprocessen. Vid beräkning av investeringen är 
kassaflödesanalys och anskaffning av kapital två parametrar som påverkar valet av 
upplåtelseformen ägarlägenhet.  
 
Nyckelord: Beslutsprocess, fastighetsinvestering, investeringsbeslut, ägarlägenhet. 
  



	        

Abstract 
 
Title: Influential factors in the decision and investment process regarding the tenure 
condominium. 
 
Authors: Anna Olsson & Karolina Kristensen 
Supervisor: Titti Eliasson 
Examiner: Eva Berggren 
 
Course: FÖ6021: Bachelor thesis in business administration 15 credits 
Seminar date: 2016-05-30 
 
Problem statement: What factors influence construction and real estate companies in their 
decision and investment process when choosing the tenure condominium? 
 
Background: There are three forms of tenure of apartment in Sweden, which is rented 
apartment, cooperative apartment and condominium. Condominium became a form of tenure 
in Sweden year 2009 and represent one percent of the apartment stock. Condominium is a 
form of tenure with many opportunities where you own your apartment and thus are able to 
influence your accommodation. The low number of condominiums led to our interest to study 
construction and real estate companies’ thoughts about form of tenure and investment 
decisions. 
 
Purpose: The purpose of this study is to analyze decision-making and investment process in 
construction and real estate companies when building new housing, with focus on the form of 
tenure condominium. 
 
Method: The study is based on a qualitative method where four interviews have been 
conducted with people who have insight into the decision and investment making in 
Christianstads Fastighets AB, Växjöbostäder AB, Öckerö Fastigets AB and Skanska.  
 
Conclusions: The thoughts and reasoning about the form of tenure condominiums are 
different in construction and real estate companies. There are directives from board of 
directors and owner that specifies which form of tenure the housing will have. These 
directives are subject to be affected by external factors. Laws, authorities, banks and 
insurance companies are external factors that complicate the investment process. Cash flow 
and raising capital are two parameters that affect the choice of the tenure condominiums. 
 
Keywords: Decision making, real estate, investment decision, condominium.   
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1 Inledning 
 
I det inledande kapitlet beskrivs studiens bakgrund och problemdiskussion som leder fram 
tills studiens problemformulering och syfte. 
  

1.1 Bakgrund 
Mer än 80 procent av Sveriges befolkning bor i kommuner där det råder brist på bostäder. För 
att tillgodose bostadsbehovet och för att få en balans på bostadsmarknaden behöver fler 
bostäder produceras (Boverket, 2015). Det finns huvudsakligen två boendeformer i Sverige, 
villa och lägenhet, där villa ofta produceras och finansieras av privatpersoner och lägenhet av 
bygg- och fastighetsbolag. Inom lägenhetssegmentet produceras en övervägande del 
hyreslägenheter och bostadsrätter medan produktionen av ägarlägenhet inte tagit fart än. 
Ägarlägenheten är en upplåtelseform som ger möjlighet att äga sin lägenhet samt ett ökat 
självbestämmande över sitt boende (SOU 2014:33). Ägarlägenheten kan ses som ett 
komplement till hyreslägenheten och bostadsrätten (Engström & Pettersson, 2014).    
 
En fastighet är en materiell tillgång som bygg- och fastighetsbolag investerar i för att generera 
framtida avkastning. När bygg- och fastighetsbolag ska ta ställning till om de ska producera 
bostäder tar de ett investeringsbeslut. Frågan är vilken investering som de ska välja och hur 
denna ska finansieras (Brealy, Myers & Allen, 2014). Enligt Maria (2013) är investering i 
nyproduktion av fastigheter en investering på lång sikt och innebär en lång beslutsprocess. I 
beslutsprocessen ska det bland annat tas ställning till vilken upplåtelseform som bostäderna i 
fastigheterna ska ha. Bland boendeformen lägenhet finns det tre upplåtelseformer; 
hyreslägenheter, bostadsrätter eller ägarlägenheter (SCB, 2014). När bygg- och 
fastighetsbolag ska fatta beslut om vilken upplåtelseform som de ska välja upprättas en 
investeringskalkyl (Brealy et al., 2014). Carr & Harris (2004) påpekar i sin studie att fler 
variabler än investeringskalkylen är av betydelse vid beslut om investering.  
 
Idag finns drygt 1000 ägarlägenheter registrerade i Sverige vilket knappt motsvarar en procent 
av det totala antalet lägenheter i Sverige (Lantmäteriet, 2016). År 2009 tog Riksdagen beslut 
om att boendeformen ägarlägenhet skulle vara möjlig i Sverige. En ägarlägenhet är en 
lägenhet med direkt ägande och det är en egen tredimensionell fastighet i byggnaden. Ägaren 
till en ägarlägenhet äger dels sin lägenhet samt en andel i den fastighet som omfattar tomt och 
gemensamhetsutrymmen. Ägaren till en ägarlägenhet disponerar fullständigt över lägenheten 
och kan måla om, byta kök eller hyra ut helt efter eget önskemål. En samfällighet som varje 
ägarlägenhet är en del av ansvarar för gemensamhetsutrymmen samt över gemensamma 
intressen (SOU 2014:33). Tanken när upplåtelseformen ägarlägenhet infördes 2009 var att 
ägarlägenheten skulle tillföra ytterligare en upplåtelseform av flerbostadshus, för att öka 
mångfalden och valfriheten av boende (prop. 2008/09:91). 
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1.2 Problemdiskussion 
När regeringen år 2009 beslutade om införandet av upplåtelseformen ägarlägenhet förutsågs 
det att leda till ökat ett bostadsbyggande. Flera stora bygg- och fastighetsbolag var tveksamma 
till hur utvecklingen av upplåtelseformen skulle ta fart vid införandet (Öhrn, 2008). En av 
anledningarna till att byggandet av ägarlägenheter inte tagit fart förmodas vara på grund utav 
den osäkerhet som finns kring en ny upplåtelseform, samt konkurrensen som finns i form av 
den väletablerade bostadsrätten (Engström & Pettersson 2014). Idag, 7 år efter införandet av 
upplåtelseformen står ägarlägenhet endast för en procent av det totala antalet lägenheter i 
Sverige (Lantmäteriet, 2016). 
 
Vid fastighetsinvesteringar grundas besluten på mer än bara investeringskalkyler (Gallimore, 
Hansz & Gray, 2000). Enligt French (2001) finns det två kategorier av beslutsmodeller som 
investerare kan använda sig utav, deskriptiv och normativ. Den deskriptiva modellen 
beskriver hur beslut tas i verkligheten medan den normativa modellen utgår från att alla 
faktorer knutna till beslutet är givna vilket ofta inte är fallet i verkligheten. Walls (2006) 
poängterar att företagets attityd till att ta risker har stor betydelse när ett investeringsbeslut ska 
tas. När det kommer till beslutsprocessen är det investeringskalkylen en faktor som kan vara 
avgörande om en investering ska göras eller inte. Investeringen måste ha en större avkastning 
än kapitalkostnad och avkastningen måste också vara större än företagets alternativkostnad, 
det vill säga den avkastning som en alternativ placering skulle ge (Brealy et al., 2014).    
 
Kunskapen om fastighetsinvesteringar har ökat i takt med att fler valt att investera i 
fastigheter. Investeringarna sker efter en noggrann utförd beslutsprocess (Bispinck, 2012). 
Gallimore et al., (2000) diskuterar kring att befintlig forskning om investeringsbeslut för 
fastigheter grundas på rationella modeller, snarare än hur beslutet tas i praktiken. Bispinck 
(2012) diskuterar kring det som Gallimore et al., (2000) tar upp om att investeringsbeslut 
grundas på rationella modeller och det kan därför vara svårt för utomstående att förstå varför 
en fastighetsinvestering väljs. Litteraturen kring beteendet om investeringar i fastigheter är 
begränsad och dåligt anpassad eftersom litteraturen framförallt fokuserar på stora investerare 
(Gallimore et al., 2000).  
 
Tidigare forskning har visat att det är svårt att förstå hur fastighetsinvesterare resonerar när 
beslut om investeringar ska tas (Bispinck, 2012). Det framgår även att investeringsbeslutet 
grundar sig på mer än investeringskalkylen (Gallimore et al., 2000). Det är därför intressant 
att studera vidare hur bygg- och fastighetsbolag går tillväga när de tar ett investeringsbeslut 
och när de undersöker vilka parametrar som påverkar beslutet. Eftersom ägarlägenheten är ny 
boendeform som ofta prioriteras bort är det särskilt intressant att studera denna 
upplåtelseform.  

1.3 Problemformulering 
Vilka faktorer påverkar bygg- och fastighetsbolags besluts- och investeringsprocess vid val av 
upplåtelseformen ägarlägenhet? 

1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att förstå bygg- och fastighetsbolags besluts- och 
investeringsprocess vid nyproduktion av bostäder med fokus på upplåtelseformen 
ägarlägenhet. 
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2 Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen. De centrala delarna är 
beslutsprocess, investeringskalkyler samt upplåtelseformer. Avslutningsvis presenteras en 
sammanfattning som knyter samman den teoretiska referensramen. 
 

2.1 Beslutsteori 
2.1.1 Beslutsfattande och beslutsanalys 

I organisationer görs hela tiden beslut på många nivåer, och beslut är en viktig del av 
verksamheten. Harrison (1996) beskriver att ett beslut innebär att en bedömning görs om vad 
som borde göras i en viss situation efter diskussion kring olika handlingsalternativ. Koller 
(1999) skriver att beslut endast behöver fattas vid de tillfällen då det är brist på information 
och osäkerhet kring en situation. Bispinck (2012) hävdar att beslutsteori generellt handlar om 
att analysera och bedöma. För att komma fram till ett rationellt beslut bör en beslutsanalys 
göras då detta är av stor vikt för företaget. Även Miller, Hickson & Wilson, (1996) belyser att 
det finns flera orsaker till varför det finns intresse för företag att ta investeringsbeslutbeslut.  
 
För att företag ska fungera effektivt behöver ledningen i företag fatta beslut på både operativ 
och strategisk nivå. Harrison (1996) konstaterar i sin studie att strategiska beslut är beslut som 
är viktiga för hela organisationens välmående på längre sikt. Besluten som görs på högre nivå 
påverkar besluten som fattas på läge nivåer, eftersom ledningens beslut återspeglar flera delar 
av organisationen. Strategiska beslut fokuserar på förhållandet mellan organisationen och 
yttre faktorer, där gapet mellan dessa två utgör en obalans gentemot den nuvarande strategiska 
positionen för företaget och den önskade strategiska positionen (Harrison, 1996). 
 
Det finns skillnader mellan olika beslutsmodeller i litteraturen anser Bispinck (2012) och 
beslutsmodeller är ofta anpassade efter vilken typ av investering som är aktuell. Howard 
citerad av Bispinck (2012) hävdar att en beslutsanalys bör hjälpa investerare till en ökad 
förståelse för olika utfall som investeringen möjligen kan leda till. Bispinck (2012) diskuterar 
Howards teori och påstår att den grundläggande beslutsanalysen bildades för många hundra år 
sedan, trots det gör många investerare inte en utförlig beslutsanalys och orsaken till detta är 
främst den mänskliga naturen. Människan har skapat modeller för att lösa problemen som 
uppstår av en bristande beslutsanalys, och modellerna beskriver antingen hur beslut borde 
fattas, eller ger specifika restriktioner om hur ett beslut kommer fram i praktiken.  Bispinck 
(2012) nämner även ytterligare en metod till beslutsfattande som kan vara en kombination av 
de båda modellerna som därefter leder fram till ett beslut. 
 
Enligt Hartigay och Yu (1993) bör följande steg belysas vid beslutsanalys i investeringar: 
 
1. Definiera syfte och mål för investeringen 
2. Formulera en strategi och bedömningskriterier 
3. Bedöma enskilda projekt mot kriterier och strategi 
4. Granskning av projekt som uppfyller avkastning och riskprofil 
5. Investeringsbeslut tas och åtgärder genomförs 
6. Granska och optimera. 
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Definitionsfasen bör fastställa konkreta mål kring risk och avkastning vilket är viktigt för den 
fortsatta investeringsprocessen. I följande fas som kan benämnas planeringsfasen, formuleras 
uppsatta mål mer exakt och kriterier skapas. Därefter ställs projekt mot uppsatta mål och 
kriterier och de projekt som uppfyller kraven granskas ytterligare med fokus på avkastning 
och risk. Uppfyller projektet kraven på avkastning och risk tas ett investeringsbeslut, slutligen 
analyseras styrkor och svagheter i projektet (Bispnick 2012). I denna modell tillämpas en 
cirkulär struktur som innebär att beslutet revideras i det sjätte steget, för att sedan återkoppla 
till steg ett. Genom att koppla ihop steg sex med steg ett skapas en cirkulär struktur i 
beslutsprocessen och det går att avgöra om justeringar behöver genomföras (Hartigay & Yu, 
1993). Tillämpningen av den cirkulära strukturen i beslutsanalysen är något som Bispnick 
(2012) inte anser vara självklart eftersom många andra modeller tillämpar sekventiell struktur. 

2.1.2 Normativ och deskriptiv beslutsteori 

French (2001) definierar beslutsteori som modeller baserade på avsiktliga eller rationella val. 
Det finns två kategorier av beslutsmodeller när det handlar om beslut om investeringar, 
deskriptiva modellen och normativa modellen (French, 2001). Den deskriptiva modellen är 
beskrivande och redogör för hur beslut faktiskt tas, den normativa modellen fokuserar på hur 
beslut borde fattas ur det teoretiska perspektivet. Enligt Bispinck (2012) har den normativa 
och deskriptiva modellen skapats av människan för att fler investerare ska använda sig utav en 
beslutsanalys. Bispinck (2012) nämner ytterligare en metod om beslutsfattande där en 
sammankoppling mellan de två modellerna kan resultera i beslutfattande.   
 
Den normativa modellen visar hur beslut borde tas och är sällan använd i praktiken. Den 
beskrivande modellen är därför vanligast eftersom teorin ofta skiljer sig från det beslut som 
tas i verkligheten (French, 2001). Enligt Brunsson (1982) har mycket forskning kring den 
normativa teorin fokuserat på att beskriva hur beslut på bästa sätt ska fattas. För att kunna 
fatta beslut utifrån den normativa beslutsteorin krävs det är alla faktorer kring beslutet är 
givna; problem, alternativ och information. 
 
Edlund, Högberg och Leonardz (1999) instämmer med French (2001) som beskriver den 
deskriptiva modellen kring hur beslut fattas i verkligheten. Modellen utgår från en mer 
verklighetsbaserad inställning till hur målen ska uppfyllas, istället för att sikta in sig på att nå 
bästa möjliga utfall av beslutet. När beslut ska fattas och handlingsalternativ granskas väljs 
det alternativ som betraktas ge mest acceptabla konsekvenser. Orsaken till tankesättet är 
framförallt att resurser, tid och människans begränsade förmåga till hantera mycket 
information gör det svårt att få fram optimala beslutsalternativ (Edlund et al., 1999). 

2.1.3 Rationella beslutsmodellen 

Holmqvist (2002) tar i sin rapport om beslutsprocesser och investeringskalkyler i 
fastighetsbranschen upp en idealmodell som används vid beslutsfattande. Modellen kallas för 
den rationella beslutsmodellen och bygger på de normativa modellerna. Modellen har sedan 
länge använts som en mer beskrivande modell till hur beslut tas i praktiken. Dock har 
modellen på senare tid blivit ifrågasatt hur den verkligen används eftersom modellen 
framförallt baseras på teori. Den rationella beslutsmodellen utgår från att urskilja vilka 
problem som finns, därefter tas möjliga tillvägagångssätt fram för att lösa problemen, dessa 
granskas för att få fram vilka konsekvenser de olika handlingssätten kan ge. Slutligen 
rangordnas alternativen och det mest fördelaktiga väljs (Holmqvist, 2002). 
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Vidare beskriver Holmqvist (2002) att kritik har riktats mot flera steg i rationella 
beslutsmodellen eftersom det inte är möjligt att ha fullständig kunskap om de olika 
alternativen. En modifiering av modellen har gjorts av Simon (1986) där modellen har 
kompletteras med information som baserats på undersökningar av beslutsfattande i 
verkligheten. Den modifierade rationella beslutsmodellen uttrycker att det alternativ som först 
ger en tillfredsställande lösning är det som ska väljas. Samtidigt kan erfarenheter göra att flera 
steg i modellen förbigås på grund utav människor agerar som de tidigare gjort vid tidigare 
beslutsfattande situationer. 

2.1.4 Soptunnemodellen 

Ytterligare kritik har riktats mot rationella beslutsmodellen och Cohen, March och Olsen 
(1972) har framställt en modell kallad Soptunnemodellen som står i motsats till den rationella 
modellen. Den logiska ordningen i tiden i beslutskedjan måste inte följas i Soptunnemodellen 
och modellen omfattar hur problem, lösningar, beslutsfattande och beslutstillfällen är 
oberoende av varandra. Utgångspunkten att problem inte alltid söker lösningar då det lika väl 
kan vara tvärtom, och kopplingen mellan problem och lösning är inte intressant i modellen 
(Holmqvist, 2002). Cohen et al. (1972) skriver i sin artikel om Soptunnemodellen om de fyra 
flödena som finns i organisationer: (1) flöden av valmöjligheter (2)  flöden av problem (3) 
flöden av lösningar (4) flöden av deltagare. För att beslut ska fattas måste dessa oberoende 
flöden förbindas. 
 
Holmqvist (2002) beskriver att kritik även har riktats mot Soptunnemodellen eftersom 
beslutsfattandet händer vid ett bestämt tillfälle. Empiriska studier visar att olika alternativ till 
hur beslut ska fattas minskar efterhand vilket slutligen leder till att ett alternativ blir valt 
(Holmqvist, 2002). 

2.2 Investering 
Företag investerar i reala tillgångar som generar avkastning, vissa av tillgångarna som 
fastigheter och maskiner är materiella tillgångar och andra som märken och patent är 
immateriella (Brealy et al., 2014). Maria (2013) kommer i sin analys av 
fastighetsinvesteringar fram till att en utav de mest attraktiva investeringsmöjligheterna de 
senaste åren är fastighetsinvesteringen. Företag finansierar sina investeringar med hjälp av 
lånade medel, egna medel, återinvestering av kassaflöden eller med hjälp av nytt kapital från 
aktieägare. När en investering ska göras har företaget två huvudfrågor att ta ställning till; 
vilken investering ska företaget göra och hur ska investeringen finansieras (Brealy et al., 
2014). Finansiering kallas den anskaffning av betalningsmedel som behövs för att klara att 
möta utbetalningarna förknippade med investeringen. Investeringen gäller frågan om bästa 
kapitalanvändning, medan finansieringen handlar om bästa kapitalanskaffning (Grubbström & 
Lundquist, 1996; Brealy et al., 2014). Fortsättningsvis fokuserar detta kapitel på hur företag 
kan gå till väga för att ta ett beslut om vilken investering som ska väljas. 
 
Både Brealy et al., (2014) och Grubbström och Lundquist (1996) beskriver definitionen av 
begreppet investering som en kapitalinsats idag som förväntas leda till framtida avkastning. 
Ett av investeringens huvudsyften är att genom att sätta undan pengar idag kan ännu mer 
pengar erhållas i framtiden. Investeringar är nödvändiga för företags framtida överlevnad, och 
det förutsätter att det är möjligt för företaget att producera och sälja produkter även i 
framtiden. En investering ger upp upphov till betalningskonsekvenser under lång tid och inför 
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ett investeringsbeslut måste företag väga dessa konsekvenser mot varandra för att välja den 
betalningskonsekvens som är mest lämpad (Grubbström & Lundquist, 1996; Brealy et al., 
2014). 

2.2.1 Investeringsbedömning 

Vid investeringsbeslut och investeringsbedömning vägs olika betalningskonsekvenser mot 
varandra. Svårigheten ligger i att betalningarna infaller vid olika tider, och för att kunna ta ett 
investeringsbeslut krävs en jämförelse av kassaflöden som infaller vid olika tidpunkter. För 
att kunna jämföra olika betalningar används begreppet kalkylränta. Kalkylräntan kan ses som 
ett aktuellt pris på värdet av att förskjuta tillgängligheten av pengar i tiden. Huvudprincipen är 
att belasta investeringen med en genomsnittlig kapitalkostnad, den genomsnittliga avkastning 
som en annan investering med samma risk skulle ge. I kalkylsammanhang är det denna 
kostnad som kallas för kalkylränta. Ofta använder sig ett företag av samma kalkylränta för 
alla investeringsbedömningar (Brealy et al., 2014; Greve, 2003). Kalkylräntan avspeglar 
kapitalmarknadens avkastningskrav på företaget och återspeglar företagets alternativkostnad 
för kapital. Med andra ord ska det överskott som verksamheten genererar kunna placeras på 
ett sätt som ger en avkastning motsvarande kalkylräntan. Ett sätt att bestämma kalkylränta är 
att använda sig utav WACC1 formeln där resultat och balansräkningen ligger till grund. Ett 
annat sätt är att beräkna räntabiliteten på totalt kapital (Brealy et al., 2014; Greve, 2003). 
 
En fråga som företag måste ta ställning till vid fastställande av kalkylränta är om 
investeringskalkyler ska beräkna lönsamheten före eller efter skatt. De flesta svenska företag 
räknar på lönsamheten före skatt. En anledning till detta är att även om skattekonsekvenser 
kan beräknas för en enskild investering så är det inte säkert att de slår igenom i företagets 
totala skattekostnad. Går ett företag med förlust ett år betalar det exempelvis ingen skatt alls 
(Greve, 2003). 

2.2.2 Investeringskalkyler 

Det är investeringskalkylen som avgör vilken investering företaget tar beslut om att göra. Med 
hjälp av investeringskalkyler kan företag jämföra olika investeringar för att bedöma vilken 
som är mest lönsam (Brealy et al., 2014; Grubbström & Lundquist, 1996). De olika 
kalkylmetoderna leder fram till att alla investeringar som ger ett positivt värde ska accepteras 
(Brealy et al., 2014).  Investeringsbeslut lägger grunden för företagets framtida utveckling och 
tillväxt, och det är därför viktigt att företag väljer de investeringar som ger högst avkastning. 
Eftersom företag oftast har begränsat med resurser måste de ta ställning till vilka eller vilken 
av investeringarna som ska genomföras (Brealy et al., 2014).  Carr & Harris (2004) 
instämmer inte med Brealy et al. (2014) och hävdar istället att företag inte ska acceptera alla 
investeringar med positivt kassaflöde, utan att förtaget ska ta hänsyn till fler variabler. Även 
Wilkes, Samuels & Greenfield (1996) menar att fler variabler än kassaflödet ska tas hänsyn 
till vid investeringsbeslut. 
 
Ett viktigt moment i investeringsbedömning är att förutse de betalningar som investeringen 
väntas ge upphov till. Betalningarna kan grupperas i tre kategorier; grundinvestering, löpande 
betalningsöverskott och restvärde. Med grundinvestering avses de utbetalningar som 
anskaffningen ger upphov till.  I det löpande betalningsöverskottet ska alla framtida 
inbetalningar och utbetalningar beaktas och sedan tas med i investeringskalkylen. Om den 
																																																								
1	WACC: Weighted Average Cost of Capital (viktad kapitalkostnad). 	
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anskaffade tillgången har ett ekonomiskt värde vid utrangeringstillfället så ska hänsyn tas till 
detta restvärde. Detta sker genom att en inbetalning som motsvarar restvärdet adderas till det 
sista årets betalningsöverskott (Brealy et al., 2014).   
 
De vanligaste metoderna som används vid utvärdering av investeringars lönsamhet är enligt 
Graham & Harvey (2001) att studera investeringens nuvärde, internränta och 
återbetalningstid. Graham & Harvey (2001) menar att större företag är mer benägna att 
använda sig utav nettonuvärdemetoden, och mindre företag är mer benägna av att använda sig 
utav återbetalningsmetoden. Även Grubbström & Lundquist (1996) berättar att 
nuvärdemetoden, internräntemetoden och återbetalningsmetoden är de metoder som används 
mest frekvent vid investeringsbeslut. 

2.2.3 Nettonuvärdemetod 

Nuvärdemetoden är en utav de metoder som investerare använder mest (Espinoza & Morris, 
2013; Magni, 2009). Enligt Espinoza & Morris (2013) beror detta på att metoden är enkel och 
kan genomföras i ett kalkylblad. 
 
I nuvärdemetoden diskonteras investeringens framtida kassaflöde med en bestämd 
kalkylränta. De diskonterade kassaflödena summeras sedan och jämförs med 
grundinvesteringen. Med hjälp av diskonteringen utvinns vad de framtida kassaflödena är 
värda idag, och på så sätt går det att jämföra framtida kassaflöden med grundinvesteringen 
(Brealy et al., 2014). Eftersom det redan finns ett inbyggt avkastningskrav i kalkylräntan visar 
denna metod vad investeringen ger utöver avkastningskravet (Greve, 2003). Espinoza och 
Morris (2013) anser att nuvärdemetoden är begränsad då kalkylräntan anger risk och 
tidsvärdet av pengar i samma parameter. De menar istället att risken och tidspreferenser bör 
mätas i olika parametrar då de skiljer sig åt. Grundregeln i nettonuvärdemetoden är att 
investeringar med ett positivt nettonuvärde ska accepteras (Brealy et al., 2014; Espinoza & 
Morris, 2013).      
Beräkning av nettonuvärdet kan ske enligt följande formel (Brealy et al., 2014):   
 
                     

𝑃𝑉 =  𝐶𝑡

(!!𝑟)𝑡

𝑇

𝑡!!
    

 

𝑁𝑃𝑉 = C! + 𝑃𝑉 = 𝐶! +
𝐶!

(1 + 𝑟)𝑡

𝑇

𝑡!!

  

 

Figur 1. Nettonuvärdemetoden (Brealy et al., 2014 s. 105). 

	
	
	
	
	

PV = nuvärde 
T = antal år 
Ct  = nettokassaflöde 
r = diskonteringsränta 
NPV = nettonuvärde 
C0 = grundinvestering 
	



	        8	

2.2.4 Internräntemetod 

Internräntemetoden används ofta av chefer och praktiker för att kunna bedöma en investering 
och fatta investeringsbeslut (Magni, 2010).  Internräntemetoden beräknar den räntesats som 
investeringen avkastar. Genom att jämföra olika investeringars internränta kan företaget se 
vilket investering som ger mest räntabilitet. Internräntan är den diskonteringsränta som ger ett 
nettonuvärde som är lika med noll (Greve, 2013). Enligt Magni (2010) har 
internräntemetoden ett flertal brister. Magni (2010) hävdar att det är tveksamt om 
internräntemetoden lämpar sig för att jämföra olika investeringar och att sådana jämförelser 
kan bli komplexa. En korrekt använd internräntemetod är fördelaktig vid värdering av olika 
investeringsalternativ som ger samma nettonuvärde (Brealey et al., 2014). 
 
Internräntan visar investeringens räntabilitet men den säger inte något om investeringens 
lönsamhet. För att ta reda på om investeringen är lönsam jämförs internräntan med 
kalkylräntan. När internräntan är högre än kalkylräntan är investeringen lönsam (Greve, 2003; 
Brealey et al., 2014).  
Internräntan kan beräknas enligt följande formel (Greve, 2003): 
 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑟ä𝑛𝑡𝑒𝑚𝑒𝑡𝑜𝑑𝑒𝑛 =
𝑘𝑎𝑠𝑠𝑎𝑓𝑙ö𝑑𝑒
𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔

− 1 

 
Figur 2. Internräntemetoden (Greve, 2003 s. 81). 

2.2.5 Återbetalningsmetoden 

Återbetalningsmetoden även kallad Payback-metoden, är en metod som används vid 
investeringsbeslut. Jämfört med nuvärdemetoden och internräntemetoden är den 
förhållandevis enkel att förstå och beräkna (Russel, 2008). Återbetalningsmetoden beräknar 
hur många år det tar innan investeringen har återbetalat sig och beräknar hur många år det tar 
tills investeringen är lönsam. Lönsamheten beräknas genom att inbetalningsöverskotten ställs 
mot grundinvesteringen (Yard, 2001; Greve 2003). 
 
Beslutskriteriet är att återbetalningstiden bör vara så kort som möjligt (Greve, 2003). Även 
Russel (2008) nämner att en kortare återbetalningstid är att föredra framför en längre. Att en 
investering återbetalar sig behöver inte betyda att den är lönsam. Avgörande för lönsamheten 
är om det funnits en alternativ placeringsmöjlighet som erbjudit en större avkastning som 
företaget gått miste om genom att göra investeringen. Denna jämförelse görs inte i metoden 
och därmed mäter inte återbetalningsmetoden investeringens lönsamhet (Greve, 2003). Enligt 
Graham & Harvey (2001) och Russel (2008) är en nackdel med återbetalningsmetoden att den 
inte tar hänsyn till tidsvärdet av pengar. 
Beräkning av återbetalningstiden görs på följande sätt (Greve, 2003): 
      

Å𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 =
𝐺𝑟𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔

å𝑟𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑖𝑛𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ö𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡
 

 

Figur 3. Återbetalningsmetoden (Greve, 2003 s. 111). 
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2.2.6 SABO kalkylmodell 

SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, är en bransch- och intresseorganisation för 
300 allmännyttiga bostadsbolag i Sverige. SABO har tagit fram en kalkylmall som berör olika 
modeller och fokus ligger på nuvärdeberäkning (SABO 2012; SABO 2016). Enligt J. 
Holmgren (personlig kommunikation 2016-04-16) gör företagen en byggkalkyl för att få fram 
vad byggnad och mark kommer att kosta. Därefter jämförts utfallet i byggkalkylen med en 
investeringskalkyl som beräknas med hjälp av nuvärdemetoden, för att sedan utvärdera vilka 
effekter projektet medför på företagets resultat.  

2.2.7 Fastighetsvärdering 

När det talas om en fastighets värde så kan uppfattningarna kring vad som menas skilja sig åt 
mellan vilka personer som frågas. Vissa utgår från att begreppet värde innefattar vad som 
betalats för fastigheten, medan andra har fastighetens nytta som utgångspunkt till värderingen. 
Vid värdering går det att använda kostnaderna, investerat kapital i fastigheten som 
utgångspunkt. Det finns ingen bestämd metod som är generellt användbar utan fastighetens 
värde kan bestämmas utifrån olika värderingsperspektiv (Persson, 2015). 

Värde- och värderingsteori 
Enligt Persson (2015, s. 301) “skapas ett värde ur behov och behovstillfredsställelse och 
värdet av en resurs skapas av förväntningar om framtida nyttor vid dess användning”. Olika 
personer och företag har olika “nyttofunktioner” som varierar vilket återspeglas i 
betalningsviljan för det som efterfrågas. I och med den varierande nyttofunktionen hos 
individer så skapas värde i relationen mellan individen och egendomen, vilket även gör att 
värden konstant förändras med tiden. 
 
Vidare menar Persson (2015) att värde är individuellt och ett värde för en individ kan ha ett 
annat värde för en annan individ. Det är viktigt att skilja på det individuella värdet och 
marknadsvärdet, eftersom det sistnämnda helt bestäms utifrån marknadspåverkandefaktorer. 
Persson (2015) påtalar att det krävs en vetskap om hur utbud och efterfrågan fungerar, samt 
marknadens varierade utveckling och hur utfallet i sin tur påverkar för att kunna uppskatta 
marknadsvärdet. En fastighet som värderas ska enligt Persson (2015) ses som en ekonomisk 
tillgång och fastigheten är en ekonomisk resurs och av primärt intresse i 
värderingssammanhang. Enligt Persson (2015) finns det fyra huvudsakliga förutsättningar 
som behöver vara uppfyllda för att värde ska uppstå: 
 

• behov 
• knapphet, begränsad omfattning 
• disponeringsrätt 
• överlåtbarhet 

 
För att värdera något finns det olika metoder som kan användas, och värderingsteorin är 
kopplingen mellan dessa värderingsmetoder och värdeteorin. Värdering uppstår i två 
situationer när det tas beslut. Den första situationen är överlåtelse, det vill säga pengarna som 
ägaren kan få vid försäljning av ett objekt, den andra är innehavssituationen där ägaren är 
intresserad av framtida nyttor och intäkter. Till värderingsteori är även marknadsvärde och 
avkastningsvärde viktiga faktorer som används i de olika värderingsmetoderna 
(Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2006). Persson (2015) beskriver att marknadsvärdet 
är det pris som sannolikt skulle betalas om fastigheten bjöds ut på en öppen och fri marknad 
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med tillräcklig marknadsföringstid, utan partsrelationer och utan tvång. Avkastningsvärdet är 
inte kopplat till marknaden utan är individuellt och det är investerarens förutsättningar som är 
av betydelse. Avkastningsvärdet kan beskrivas som nuvärdet av förväntade framtida 
avkastningar från värderingsobjektet (Persson 2015).   

Värderingsmetoder 
Värderingsmetoderna för fastighetsvärdering är principiellt generella för alla typer av 
fastigheter och valet av metod beror ofta på tillgången av information kring objektet. Det 
finns tre huvudvärderingsmetoder för fastighetsvärdering (Persson, 2015): 
 
Ortsprismetoden 
Ortsprismetoden innebär att bedömningar kring värdet av fastigheten görs med hänsyn till 
tidigare betalda priser för fastigheter som är likartade och kallas för jämförelseobjekt. 
Metoden har sin grund i marknadsanalyser och informationen som krävs kring värderingen 
fås från marknaden och inte från fastigheten som ska värderas (Persson, 2015). 
 
Kassaflödesmetoden 
Kassaflödesmetoden är en vanligt använd metod inom fastighetsvärdering, värdet beräknas 
genom att ta nuvärdet av alla bedömda framtida avkastningar. Metoden kan användas på olika 
sätt beroende på syftet, komplexiteten och objektstyp på det som ska värderas (Persson, 
2015).     
 
Produktionskostnadsmetoden 
Produktionskostnadsmetoden beräknar värdet utifrån de kostnader som är lagda på fastigheten 
samt markkostnader (Persson, 2015). 

2.3 Upplåtelseformer 
2.3.1  Ägarlägenhet 

Systemet med äganderätt till lägenheter började utvecklas efter första världskriget. Bristen på 
bostäder medförde att äganderätt till lägenheter infördes i flera länder. Ägarlägenheten är idag 
den vanligaste boendeformen i Europa. År 2009 infördes den nya boendeform ägarlägenheten 
i Sverige. En ägarlägenhet är juridiskt sett en egen fastighet och ägs direkt av den enskilde, 
precis som annan fast egendom, exempelvis villa eller fritidshus. Ägarlägenhet innebär ett 
ökat självbestämmande eftersom den boende själv äger lägenheten och söker lagfart på 
samma sätt som för andra typer av fastigheter. Den boende disponerar fullständigt över 
lägenheten. Precis som för en person som äger en villa eller fritidshus finns det möjlighet att 
pantsätta, belåna och överlåta fastigheten (SOU 2014:33). 
 
Tabell 1. Ägarlägenheter i Sverige mellan åren 2011-2015 (Lantmäteriet, 2016 s. 5). 

 2015 2014 2013 2012 2011 
Antal 

ägarlägenheter 
i Sverige 

 
1056st 

 
955st 

 
800st 

 
659st 

 
522st 

Ökning 
mellan åren 

 
10,6% 

 
19,4% 

 
21,4% 

 
26,2% 

 
- 
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Begreppet ägarlägenhet: En ägarlägenhetsfastighet är en tredimensionell fastighet som inte är 
avsedd att rymma annat än en lägenhet. Med begreppet ägarlägenhet avses själva 
ägarlägenhetsfastigheten, den till fastigheten knutna lägenheten och de rättigheter till huset i 
övrigt som följer med en ägarlägenhetsfastighet. Tredimensionella fastigheter har varit 
möjligt att bilda sedan år 2004. Tredimensionellt avgränsade fastigheter får endast bildas om 
fastigheten är ägnad att omfatta minst 5 bostadslägenheter. Till skillnad från markanknutna 
fastigheter består en tredimensionell fastighet av ett tredimensionellt avgränsat utrymme, ett 
utrymme som i sin helhet är avgränsat både horisontellt och vertikalt (Regeringen, 2013).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Figur 4 Ägarlägenheter och 3D-fastigheter i flerbostadshus (Baserad på Paulsson, 2013) 

Det är möjligt att bilda ägarlägenhet från grunden i nyuppförda byggnader, i tillbyggnader 
ovanpå befintliga byggnader och även i kontors- och affärshus som byggs om till bostadshus. 
Ägarlägenheter bildas av Lantmäterimyndigheten vid en fastighetsbildningsförrättning. Vid 
fastighetsbildningen ska det normalt bestämmas att yttertak, fasader, hissar och annan 
gemensam egendom ska ingå i en samfällighet, som varje ägarlägenhet i huset har del i. 
Samfälligheten ska förvaltas gemensamt av ägarlägenheternas ägare genom en särskild 
förening, en samfällighetsförening och ägarna är medlemmar i föreningen (Regeringen, 
2013). 

2.3.2 Bostadsrätt 

Ruonavaara (2006) diskuterar i sin artikel kring den särskilda egenskap som den svenska 
bostadsmarknaden har i form av den stora mängd kooperativa bostäder (bostadsrätter). 
Skillnaderna på bostadsförsörjningen mellan Sverige och andra länder med liknande 
välfärdspolitik anser Ruonavaara (2006) är förbryllande då kooperativa bostäder bara utgör få 
procent av liknande länders bostadsförsörjning. 
 
En bostadsrätt är nyttjanderätten till en lägenhet som saknar tidsbegränsning i en fastighet 
som ägs av en bostadsrättsförening. Nyttjanderätten är väldigt stark för 
bostadsrättsinnehavaren så länge bostadsrättsföreningens krav efterföljs (Isaksson & Jonsson, 
2015). En bostadsrättsförening är ekonomiska förening som drivs utan vinstintresse och ska 
drivas enligt självkostnadsprincipen. Föreningen leds av en styrelse som ska tillhandahålla 

Ä = Ägarlägenhet 
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lägenheter till medlemmarna. Det är bara bostadsrättföreningen som får upplåta lägenheter 
med bostadsrätt, denna typ av upplåtelse får endast ske till personer som är medlemmar i 
föreningen (SOU 2014:33). Fastigheten och lägenheterna ägs av bostadsrättsföreningen som 
kan belåna fastigheten, bostadsrättsinnehavarna äger en del av bostadsrättsföreningen (HSB, 
2016). Föreningen behöver inte äga marken, den kan upplåtas som en tomträtt eller annan 
nyttjanderätt (SOU 2014:33). Om bostadsrättsinnehavaren vill hyra ut sin lägenhet i 
andrahand krävs ett godkännande från bostadsrättsföreningen och ett hyreskontrakt måste 
uppföras mellan bostadsrättsinnehavaren och andrahandshyresgästen. 
Bostadsrättsinnehavaren har vissa skyldigheter mot föreningen där den främsta är att betala 
avgiften samt att ansvara för underhållet i lägenheten. Föreningen ska genom styrelsens arbete 
och årsstämmans beslut stå för det yttre underhållet samt skötseln i fastighetens 
gemensammautrymmen (Bostadsjuristerna, 2016).     
   
Vid nyproduktion av bostadsrätt är det vanligaste förfarandet att en entreprenör, exempelvis 
ett privat byggföretag, registrerar en bostadsrättsförening med de anställda i föreningens 
styrelse, som sedan uppför en byggnad åt föreningen. Det är vanligast att byggentreprenören 
säljer en obebyggd fastighet till föreningen, och samtidigt tecknar ett entreprenadavtal för att 
upprätta en byggnad på fastigheten. Försäljningen av den obebyggda fastigheten sker ofta 
genom att föreningen köper ett aktiebolag som äger fastigheten för att sedan köpa ut 
fastigheten ur bolaget. Anledningen till detta tillvägagångssätt är att försäljningen blir befriad 
från skatt. Priset för aktierna, fastigheten och entreprenaden anpassas så insatserna för 
bostadsrätterna blir lika stora som marknadsvärdet av bostadsrätterna. När byggnaden står 
färdig avgår entreprenörernas anställda ur föreningsstyrelsen och byts ut mot 
bostadsrättsinnehavarna i föreningen (Isaksson & Jonsson, 2015). 
 
Bildning av bostadsrättsförening 
Vid bildandet av en bostadsrättsförening skickas en ansökan om registrering till Bolagsverket. 
Kravet för att registreringen ska bli godkänd är att föreningen har minst tre medlemmar, 
föreningen ska ha antagit stadgar samt valt styrelse och revisor. Styrelsen måste bestå av 
minst tre ledamöter där en av dessa ska vara ordförande. Bostadsrättsföreningar ska ha 
upprättat en ekonomisk plan hos Bolagsverket. Den ekonomiska planen ska bland annat 
innehålla en beskrivning av fastigheten och hur fastigheten ska finansieras. Det finns 
bestämda angivelser för vad planen ska innehålla i bostadsrättsförordningen (Isaksson & 
Jonsson, 2015). 

2.3.3 Hyreslägenhet 

En hyreslägenhet är en lägenhet där de boende hyr en bostad av en hyresvärd. Hyresvärden 
äger fastigheten och kan vara både privat- eller kommunalägd. Hyresvärden har ansvar för att 
lägenheten är i brukbart skick har fungerande utrustning. (Hyresgästföreningen, 2015). 
Boende i en hyreslägenhet har ett starkt besittningsskydd. I hyreslagen beskrivs de regler som 
är tillämpliga vid hyresavtal och reglerna är tvingande till hyresgästens fördel (Flodin, 2015). 

2.3.4 Övriga lagar och bestämmelser inom området 

Samfällighet 
Ett markområde eller ett tredimensionellt avgränsat utrymme med bestämda andelar som 
tillhör flera fastigheter gemensamt kallas för en samfällighet, enligt Fastighetsbildningslagen. 
Vid fastighetsöverlåtelse där en fastighet är en del i en samfällighet följer delägandet alltid 
med i överlåtelsen (Julstad, 2015). I fastigheter med ägarlägenheter bildas en samfällighet för 
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gemensamhetsutrymmen i fastigheten. Alla ägarlägenheter är en del av samfälligheten som 
förvaltas av ägarlägenheternas ägare genom en samfällighetsförening. 
Samfällighetsföreningen är skyldig att avsätta kapital till underhållet av 
gemensamhetsutrymmena, där även driften betalas(Lantmäteriet, 2016).      

Fastighetsbildningsförrättning 
Vid bildandet av ägarlägenheter skickas en ansökan om lantmäteriförrättning till 
Lantmäteriet. Ansökan ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande, i ansökan talas det 
om vad som önskas utföras och vilka fastigheter som berörs. Lantmäteriet utreder om en 
fastighetsbildning är möjlig i samråd med byggnadsnämnd och länsstyrelsen. Vid en 
förrättning tas ett beslut angående fastighetsbildning. Därefter fattas ett beslut som redovisas i 
ett protokoll. Sökande har fyra veckor på sig från det att beslutet tagits att överklaga beslutet, 
om ingen överklagan inkommit är lantmäteriförrättningen klar och den eller de nya 
fastigheterna får fastighetsbeteckningar (Lantmäteriet, 2014).                                   

Fast och lös egendom 
Fast egendom är jord som indelats i fastigheter, dessa fastigheter kan bestå av mark-, 
vattenområde eller volym som är fast egendom med tillhörande fastighetstillbehör. En 
fastighet är vanligen avgränsad i två dimensioner men kan även avgränsas i tre dimensioner 
och då är fastigheterna avgränsade i höjd- och djupled. Allt som inte är fast egendom är lös 
egendom, exempelvis en bostadsrätt, enligt första kapitlet Jordabalken (Flodin, 2015). 

Lagfart 
När en fastighet förvärvats som en fast egendom ska den som förvärvat fastigheten söka om 
inskrivning av sitt förvärv, så kallad lagfart. Inskrivning ska sökas inom tre månader efter att 
köpebrev upprättats hos det inskrivningskontor som fastigheten tillhör (Flodin, 
2015).  Lagfart är ett bevis på vem som äger fastigheten. Kostnaden för lagfart är 1,5 procent 
av köpesumman plus en expeditionsavgift på 825 kronor (Lantmäteriet, 2016). 

Pantbrev 
En fastighetsägare kan pantsätta en fastighet genom att ta ut pantbrev i fastigheten. Pantbrev 
är bevis på att en inteckning till ett visst belopp har skett i fastigheten. Fastighetsägaren kan ta 
ut flera pantbrev i sin fastighet och därmed pantsätta fastigheten hos flera olika borgenärer. 
Borgenärernas rätt i förhållande till varandra fastställs och rangordningen sker i kronologisk 
ordning där den tidigare sökta inteckningen går före den senare (Flodin, 2015). 
 
När fastigheten är intecknad kan panträtt utnyttjas genom att pantbrev överlämnas till en 
borgenär och då fungerar pantbrevet som en säkerhet för en fordran. Panträtt kan ställas inför 
penninglån eller andra åtaganden (Flodin, 2015). Att ta ut nya pantbrev kostar 2 procent av 
pantbrevets belopp plus en avgift på 375 kronor (Lantmäteriet, 2016). 
 
Det skiljer sig att ta ut pantbrev på ägarlägenhet och bostadsrätt. Bostadsrätt är lös egendom 
som kan pantsättas men inte överlämnas till pantinnehavaren. En bostadsrättsinnehavare kan 
pantsätta bostadsrätten till en kreditgivare och tillförsäkrar sig pant genom att tillskriva 
bostadsrättsföreningen om pantsättningen (Isaksson & Jonsson, 2015). En ägarlägenhet är en 
fast egendom och när förvärv sker ska det ansökas om lagfart. Pantbrev kan tas ut och 
överlämnas till pantinnehavaren precis som för ett småhus (Lantmäteriet, 2016).    
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2.4 Analysmodell 
Analysmodellen är uppbyggd utifrån de centrala delarna i den teoretiska referensramen där 
valet av upplåtelseform är utgångspunkten. Valet av upplåtelseform kan påverka 
investeringskalkylen som i sin tur har en betydande roll när beslut fattas (Brealy et al., 2014).  
Enligt Brealy et al., (2014) är det investeringskalkylen som avgör vilken investering företaget 
fattar beslut om att genomföra och investeringskalkyler med ett positivt utfall ska accepteras. 
Carr & Harris (2004) och Wilkes, Samuels & Greenfield (1996) motsäger sig detta och 
hävdar att det är fler faktorer än investeringskalkylen som påverkar beslut om en investering. 
När företag ska ta beslut om upplåtelseform kan dessa faktorer vara bestämmelser kring de 
olika upplåtelseformerna eller andra yttre faktorer. En ägarlägenhet är en egen fastighet och 
ägaren bestämmer själv över den (SOU 2014:33). I en bostadsrätt har bostadsrättsinnehavaren 
en nyttjanderätt till bostadsrätten och är medlem i en förening som äger fastigheten (Isaksson 
& Jonsson, 2015). En hyreslägenhet har fastighetsägare rätt att hyra ut (Hyresgästföreningen, 
2015). De kalkyler, modeller och övriga faktorer som finns med i den teoretiska 
referensramen är de vi anser vara mest lämpliga att ta med i denna studie. 
 
 
	
	
	
 
 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Figur 5. Analysmodell. Egenkonstruerad.	  
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3 Metod 
___________________________________________________________________________ 
 
I detta kapitel beskrivs vårt tillvägagångssätt för urval, analys och datainsamling under 
uppsatsprocessen. Det kommer att framgå hur intervjuobjekt valdes samt hur intervjuerna 
utfördes. Metodavsnittet avslutas med en diskussion kring kvalitetskriterierna och källkritik.  
  

3.1 Val av ansats 
Vi började vår studie med att titta på hur fastighetsbeståndet ser ut i Sverige samt 
utvecklingen de senaste åren för att få en djupare insikt i ämnet. Vi fokuserade på att studera 
det svenska beståndet av upplåtelseformen ägarlägenhet. För att få uppfattning om 
ägarlägenhetens utveckling och etablering samt för att få en djupare inblick om vad 
marknaden anser om ägarlägenheten gjorde vi en mindre förstudie. I förstudien kontaktade vi 
lantmäteriet för att få statistik om ägarlägenheten samt studerade fastighetsbranschens åsikter 
om upplåtelseformen. I förstudien läste vi regeringens reform om ägarlägenheten för att ta 
reda på regeringens förväntningar och syfte med upplåtelseformen. Vidare studerade vi 
tidigare forskning inom ämnena beslutsteori och investeringskalkyler samt sökte litteratur och 
vetenskapliga artiklar som ligger till grund för studiens teoretiska referensram. Vi har använt 
oss utav personlig kommunikation samt myndigheters webbsidor för att komplettera den 
teoretiska referensramen. Då vi inte har tillräcklig kunskap sedan tidigare om vår 
frågeställning valde vi att grunda intervjuguiden på studiens teoretiska referensram. 
 
I vår studie har vi utgått från en deduktiv ansats som innebär att vårt tillvägagångsätt går från 
teori till empiri. Då det finns tidigare forskning om beslutsteori och investeringskalkyler anser 
vi det lämpligt att studien utgår från denna och att studien tar vid där tidigare forskning slutat. 
Den deduktiva strategin går ut på att först skaffa sig förväntningar om hur studieområdet ser 
ut och därefter samlas empirin in för att se om förväntningarna stämmer överens med 
verkligheten (Jacobsen, 2011). Bryman & Bell (2013) instämmer med att en deduktiv ansats 
kännetecknas av forskning som utgår från befintlig teori som prövas i verkligheten.  Jacobsen 
(2011) hävdar att det finns motstånd mot detta tillvägagångsätt, motståndarna menar att 
forskaren enbart söker efter information som han finner relevant i den deduktiva ansatsen. 
Detta skapar en tendens att ge stöd åt de förväntningar som forskaren hade när studien 
började. Genom att ha förväntningar riskeras informationstillgången att begränsas och 
forskaren kan gå miste om betydande information (Jacobsen, 2011). Vi har under insamlingen 
av empiriskt material varit medvetna om tendensen till att begränsa informationen och haft ett 
objektivt synsätt och öppenhet till förväntningarna.   

3.1.1 Problemformulering 

Problemformuleringen har präglats av vårt intresse för fastighetsbranschen samt kunskapen vi 
fått under studietiden i ämnena investering och finansiering. Vi vill få mer förståelse för hur 
vår teoretiska kunskap är applicerbar i praktiken. Vårt intresse för att studera bygg- och 
fastighetsbolags besluts- och investeringsprocess med fokus på investering i ägarlägenhet 
kom i förstudien där det var märkbart att upplåtelseformen ofta väljs bort av investerare.  
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3.2 Val av metod 
Vi vill få en djupare förståelse för hur företag resonerar i investeringsbeslut och detta ligger 
till grund för vårt val av metod.  För kunna besvara vår frågeställning använde vi oss av en 
kvalitativ metod. Vår problemställning är explorativ och enligt Jacobsen (2011) kräver en 
sådan problemställning en metod som går på djupet. En undersökande problemställning 
kräver en metod som får fram många nyanser och då lämpar sig en insamling med ett fåtal 
intervjuobjekt. Öppenhet kan vara ett nyckelord för en kvalitativ ansats och det innebär att 
forskaren inte har förutbestämt vad svaret blir. Den kvalitativa metoden får hög giltighet och 
forskaren en riktig förståelse för situationen. Genom öppenhet så kan insamlad data bli 
nyanserad och det skapas en relation mellan forskaren och intervjupersonen (Jacobsen, 2011). 
 
Jacobsen (2011) menar att kvalitativa ansatser är flexibla. Utgångspunkten är att vi har en 
problemställning som vi vill få belyst, denna problemställning kan efterhand ändras vilket 
leder till en interaktiv process. Vi kan då gå tillbaka och ändra problemställningen under 
studiens gång (Jacobsen, 2011). Vi fick erfarenhet av den interaktiva processen efter vi utfört 
vår pilotintervju samt av den empiriska datainsamlingen, dessa resulterade i att vi gjorde en 
förändring i vår problemformulering och insamling av teoretisk data. 

3.3 Datainsamling 
Det finns två typer av datainsamling, primär- och sekundärdata. Primärdata är information 
som forskaren skaffar sig genom upplysningar direkt från informationskällan. Denna 
datainsamling är anpassad för den specifika problemställningen. Sekundärdata är data från 
upplysningar insamlade av andra personer och är inte anpassad efter problemställningen, utan 
är insamlad för andra ändamål (Jacobsen, 2011). Vidare menar Jacobsen (2011) att det ofta är 
idealiskt att använda olika typer av data, både sekundär och primär. Användning av olika data 
kan ge stöd och styrka det resultat studien kommer fram till.   
 
I denna studie används sekundärdata i form av vetenskapliga artiklar och facklitteratur inom 
vetenskaplig metod och företagsekonomi. Studiens primärdata grundar sig på intervjuer och 
den pilotintervju som gjordes inledningsvis.  

3.3.1 Litteraturstudie 

Vi har gjort en litteraturstudie som ligger till grund för vår deduktiva ansats. Vi inledde 
studien med att studera tidigare forskning inom området, vetenskapliga artiklar och 
facklitteratur. Litteraturstudien gjordes för att skapa förståelse och skaffa mer kunskap kring 
frågeställningen. De vetenskapliga artiklar som ligger till grund i den teoretiska referensramen 
har hittats genom sökningar i databaser som finns tillgängliga via högskolebiblioteket på 
Högskolan i Halmstad. Artiklarna hittade vi genom att använda sökorden: decision making, 
real estate, investment decision, condominium. Den facklitteratur som används är framförallt 
litteratur inom företagsekonomi och vetenskaplig metod samt utredningar och rapporter från 
myndigheter. Fokus i den teoretiska referensramen ligger på beslutsprocessen, 
investeringsprocessen samt upplåtelseform.  

3.3.2 Pilotintervju 

Den empiriska studien började med att en pilotintervju utfördes med Hans Andreasson, VD på 
Öckerö Fastighets AB. Vi valde att göra pilotintervjun med Öckerö Fastighets AB för att vi i 
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förstudien funnit att Öckerö Fastighets AB valt att investera i ägarlägenheter samt att de har 
andra upplåtelseformer i sitt fastighetsbolag. Syftet med pilotintervjun var att få förståelse för 
hur vi skulle utforma uppsatsen och få en översiktlig inblick i de mest centrala bitarna till vår 
referensram. Vidare ville vi kontrollera så våra förväntningar på studien var någorlunda 
applicerbara och riktiga i praktiken.  Tanken var att pilotintervjun skulle vara värdefull för 
utformningen av intervjufrågorna i huvudintervjuerna. Bryman & Bell (2013) skriver att det 
är en fördel med pilotintervju då forskaren uppmärksammar hur och vilka frågor som ska 
ställas till huvudrespondenterna och att det ger personerna som intervjuar säkerhet i att 
använda intervjuguiden.  

3.3.3 Fallstudie 

I denna studie gjordes en fallstudie genom att intervjua beslutsfattare hos tre olika bygg- och 
fastighetsföretag kring beslutsprocessen vid nyproduktion av bostäder. När en djupare 
förståelse för en händelse vill uppnås är en fallstudie bra att använda sig av (Jacobsen, 2011). 
I en fallstudie fokuseras det på den enhet som är av intresse att undersöka. En fallstudie kan 
avgränsas till något speciellt som hänt, som i detta fall en viss beslutsprocess i ett företag, 
fallet avgränsas då i tiden. Enligt Jacobsen (2011) är det fördelaktig att studera flera fall om 
undersökaren vill säga något om ett generellt fenomen som är genomgående i fallen. Vidare 
säger Jacobsen (2011) att genom studera flera fall kan vi i högre grad förklara och ange vad 
som är orsakerna till en viss händelse samt se vilka likheter och skillnader som finns mellan 
fallen. 

3.3.4 Val av företag 

Urvalet styrs av avsikten med undersökningen och den information vi vill få ut av intervjun. 
Vi har valt att utgå från kriteriet information vid val av respondent i företagen eftersom vi 
anser att det är viktigt att intervjua de personer som kan ge oss riktig och riklig information 
(Jacobsen, 2011).   
 
I val av företag till fallstudien gjordes en avgränsning till bygg- och fastighetsbolag som har 
producerat ägarlägenheter samt ett företag som har i huvuduppdrag att producera bostadsrätter 
och hyreslägenheter. Vi har gjort ett medvetet val att intervjua både privat- och 
kommunalägda företag, för att få möjlighet att undersöka skillnader och likheter hos de olika 
företagen. Två av intervjuerna har genomförts över telefon då det av geografiska skäl inte var 
möjligt att göra personliga intervjuer. 
Undersökta företag: 
 
Christianstads Fastighets AB 
Christianstads Fastighets AB bildades år 2003 och ägs av privatpersoner som är bosatta i 
Kristianstad. Företaget uppför, förvärvar och förvaltar fastigheter. 
 
Växjöbostäder AB 
Växjöbostäder AB är ett kommunägt bostadsbolag med en styrelse som är politiskt tillsatt och 
äger totalt 10 500 lägenheter och har ca 125 medarbete inom olika verksamhetsområden. 
Företaget är ett av de 15 största allmännyttiga bolagen i Sverige. 
 
Öckerö Fastighets AB 
Koncernen Öckerö Fastighets AB med dotterbolaget Öckerö Bostads AB är helägt av Öckerö 
kommun och äger och förvaltar idag 400 lägenheter. 
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Skanska 
Skanska är ett av Sveriges största byggbolag och startade 1887, företaget har idag 10 300 
medarbetare i Sverige. Skanska utvecklar och bygger bostäder i olika upplåtelseformer som 
sedan säljs till privata konsumenter. 
 
Företagen som valts i studien har vi hittat genom sökningar på internet med sökorden 
ägarlägenheter och fastighetsföretag. Därefter valdes företagen som tidigare nämnts efter de 
preferenser vi ansåg var passande för vår studie för att få en kombination av företag med olika 
ägartyper, storlek och geografisk plats.    

3.3.5 Val av respondenter 

Vi anser att intervjuobjekten är passande till studien då de har en befattning som är lämplig 
för att kunna ge oss riktig information, det bidrar till att vi får möjligheter att dra rätt slutsatser 
av studien. Vi bedömer källornas förmåga att lämna riktig information som god då 
respondenterna har bra kunskap om det vi studerar. Valideringen som gjorts i studien är i 
enlighet med vad Jacobson (2011) diskuterar kring betydelsen i att hitta rätt källor, och 
kontrollera att källorna ger riktig information. Respondenterna har inte samma befattning i de 
olika företagen men de har likvärdig roll vid beslut om investering. Samtliga respondenter 
arbetar med att ta fram beslutsunderlag och investeringskalkyler och har en viktig roll i 
beslutsprocessen vid nyproduktion av bostäder. Under studiens gång har det framkommit att 
det att respondenter med högre befattningsgrad i företagen hade varit lämpligare att intervjua 
eftersom beslut kring direktiv tas på en högre nivå.  
 
Christianstads Fastighets AB - Per Persson, Delägare och Styrelseordförande. 
Persson är delägare och styrelseordförande och arbetar med kalkylering, finansiering och 
förhandling på företaget. Det är Persson som tar fram beslutsunderlag vid nyproduktion och 
det var han som var drivande i ägarlägenhetsprojektet. 
 
Växjöbostäder AB - Carina Herbertsson, Projektchef. 
Herbertsson är projektchef och arbetar med att ta fram beslutsunderlag som företagets styrelse 
sedan tar beslut om. Hon tar fram kalkyler vid nyproduktion och har det övergripande 
ansvaret över projektet. 
 
Öckerö Fastighets AB - Hans Andreasson, Verkställande Direktör. 
Andreasson är VD och har tidigare varit ekonomichef och har därmed god kunskap om 
företagets investeringar. Han arbetar med att fram investerings och beslutsunderlag som sedan 
presenteras för styrelsen för beslut. 
 
Skanska AB - Bengt Wallin, Projektutvecklare. 
Wallin arbetar som projektutvecklare för bostadsrätter i stora delar av Halland. Det är han 
som tar fram idén och vidare beslutsunderlag inför en investering i nyproduktion.   

3.4 Kvalitetskriterier 
3.4.1 Validitet och reliabilitet 

Jacobsen (2011) menar att empirisk data ska uppfylla två krav, giltig och relevant (valid) samt 
tillförlitlig och trovärdig (reliabel). Begreppen validitet och reliabilitet är relaterade till 
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varandra då validitet förutsätter att studien har reliabilitet eftersom undersökningen måste 
vara varaktig över tid för att ge ett tillförlitligt resultat (Bryman & Bell, 2013). 
 
Bryman & Bell (2013) hävdar att studien är reliabel då insamling av empirisk data för studien 
är tillförlitlig och inte förändras över tid. Studien ska vara möjlig att genomföra igen och då 
resultera i samma utfall för att reliabiliteten ska anses vara hög. Även överförbarhet är en av 
del kriterierna för att studien ska vara trovärdig. Tillförlitlighet till studiens resultat skapas 
genom att studien utförts enligt de regler som finns, samt genom att se studien ur olika 
perspektiv och validitet hos respondenterna (Bryman & Bell, 2013). 
 
Studien har gjorts med ett objektivt synsätt och vi har försökt undvika att påverka våra 
respondenter för att få ett tillförlitligt resultat. Intervjuerna med respondenterna har gjorts 
genom både personliga intervjuer och telefonintervju. Jacobsen (2011) skriver att forskaren 
kan påverka den som intervjuas och därmed resultatet. Vi var medvetna om att personlig 
intervju och telefonintervju kan ha en tendens att påverka respondenten och vi försökte i 
största mån undvika detta. Telefonintervjuerna gav inte lika riktigt med information som de 
personliga intervjuerna och att ställa följdfrågor till respondenten. Innan intervjuerna utfördes 
har intervjuguiden granskats av uppsatsens handledare för att optimera guiden så att den ska 
ge ett korrekt utfall.   
 
I den empiriska studien intervjuade vi beslutsfattare på fyra bygg- och fastighetsbolag. Vi 
valde företagen utefter att studien skulle vara så pass generaliserbar som möjligt, både 
kommunal och privatägda fastighetsbolag samt företag i olika storlekar. Studien har en låg 
extern giltighet då vi inte kan generalisera studien efter att ha intervjuat fyra företag. Det 
främsta syftet med studien är att få en ökad förståelse för beslutsfattande och inte att skapa en 
generaliserbar bas. 
 
För att få validitet i studien krävs det enligt Bryman & Bell (2013) att det som är avsett att 
mätas verkligen mäts. Det finns två typer av validitet, extern och intern. Där den externa 
giltigheten står för huruvida studien kan generaliseras i andra sammanhang. Den interna 
giltigheten fokuserar på att studiens resultat ska vara beskrivet på ett riktigt sätt (Jacobsen, 
2011). Vidare säger Jacobsen (2011) att den interna giltigheten kan prövas på två sätt, den kan 
testas genom att kontrollera studiens slutsatser mot andra likvärdiga samt genom kritisk 
granskning.  

3.5 Operationalisering av kvalitativ studie 
Enligt Jacobsen (2011) behöver vi operationalisera vilket innebär att göra de begrepp vi vill 
mäta konkreta. När vi konstruerade frågorna i intervjuguiden utgick vi från den teoretiska 
referensramen. I utformningen av intervjuguiden kategoriserades frågorna för att förenkla för 
respondenten. Intervjuguiden anpassades efter vilket företag som intervjuades då företagen i 
studien har olika erfarenheter av ägarlägenheter. Vi är medvetna om att detta kan ha påverkat 
utfallet av studien. Vi har valt följande uppdelning av kategorierna i intervjuguiden och 
studien; beslutsprocess, investeringskalkyler och motiv till val av upplåtelseform. 
 
Beslutsprocess 
Kategorin beslutsprocessen behandlar hur besluten fattas i företaget. Här tas de olika faserna i 
beslutsprocessen upp samt vilka parter som är involverade i processen. Exempel på frågor 
som ställdes inom denna kategori är: 
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• Hur ser beslutsprocessen ut vid beslut om nyproduktion av 
ägarlägenheter/bostadsrätter/hyreslägenheter? 

• Vilka fattar beslut? 
 
Intervjuguiden var i denna kategori delvis anpassad efter det företag som undersöktes. 
Därmed användes upplåtelseformerna i exempelfrågan i de fall de var aktuella för det 
intervjuade företaget. Frågorna i denna kategori ställdes för att få insikt i hur beslutsprocessen 
går till samt vilka personer som är involverade i beslutsfattandet vid nyproduktion av bostäder 
i de olika upplåtelseformerna.  
 
Investering 
I kategorin investering diskuteras olika kalkyler och metoder som ligger till grund för ett 
investeringsbeslut. Exempel på frågor som ställdes inom denna kategori är: 

• Vad använder ni för kalkyler vid beräkningar av en investering och vilka parametrar 
ingår? 

• Hur rangordnas olika investeringsalternativen inbördes? 
 
Genom att ställa nämnda frågor får vi information kring hur investeringsbeslutet går till och 
vilka metoder som används, samt hur de olika investeringarna klassificeras inom företaget.  
 
Upplåtelseform 
Motiv till val av upplåtelseform är en kategori som binder samman beslutsprocess och 
investeringskalkyl med de olika upplåtelseformerna som behandlats till studien. Detta leder 
senare till att det mest lämpliga utfall väljs. Exempel på fråga som ställdes inom denna 
kategori är: 

• Efter att i genomfört projektet med ägarlägenheter; hur ser ni på ägarlägenheternas 
framtid? 

• Hur ser ni på upplåtelseformen ägarlägenhet?  
 
Den första frågan ställdes till de företag som genomfört projekt med ägarlägenheter, och den 
andra frågan ställdes till det företag som inte genomfört projekt med ägarlägenheter för att få 
en insyn i varför upplåtelseformen inte är aktuell för företaget. 
Uppdelningen av kategorier gjorde det möjligt att sortera data på överskådligt sätt, detta 
gjorde att analysen fick en klar struktur. 
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Figur 6. Operationalisering. Egenkonstruerad. 

3.6 Analysmetod 
Jacobsen (2011) säger att analys av kvalitativ data handlar om tre steg; beskrivning, 
systematisering och kategorisering samt kombination. Med beskrivning menas att vi som 
undersökare ska få en så grundlig och detaljerad bild som möjligt av insamlad data. 
Systematisering innebär att reducera, förenkla och få informationen överskådlig. När datan är 
systematiserad så tolkar vi den genom att leta efter orsaker och få ordning på den insamlande 
datan. Detta kallas kombination av data och det är även här vi ser de mest intressanta 
förhållanden mellan olika data. Målet är att inte utelämna information som är relevant och för 
att förhindra det så stävar vi efter att hålla analysen öppen inledningsvis för att sedan strama 
åt informationen. Vi utförde en kvalitativ dataanalys enligt Jacobsens (2011) tre steg. Vi 
började med att göra insamlad data överskådlig genom att kategorisera den. Sedan gick vi 
vidare och reducerade data för att ta ut det mest väsentliga för att sedan förenkla. I ett sista 
skede kontrollerade vi förhållanden mellan olika data och fick fram ett resultat.  
Se tidigare avsnitt 2.4 Analysmodell. 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	
Figur 7. Analysprocessen av kvalitativ data.  
Egenkonstruerad. 
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3.7 Källkritik 
Jacobsen (2011) poängterar att en forskare alltid bör vara kritisk mot sina källor. Först måste 
forskaren se till att få tag i den rätta källan och sedan kritiskt granska källans förmåga att ge 
riktig information om det vi studerar. I denna studie har vi varit kritiska mot våra källor och i 
den grad vi förmått kontrollera det våra källor sagt mot andra oberoende källor. Jacobsen 
(2011) menar att vi kan anse att information har stor giltighet om olika oberoende källor ger 
en likvärdig beskrivning av problemet. 
Den facklitteratur som har används i studien har kritiskt granskats utefter Jacobsens (2011) 
riktlinjer. Enligt Bryman & Bell (2013) har vetenskapliga artiklar som är granskade av andra 
forskare inom ämnet högre trovärdighet. I denna studie har vi använt oss utav vetenskapliga 
artiklar som är publicerade i högt rankade tidskrifter vilket innebär att de har granskats innan 
de blivit utgivna och därmed har hög trovärdighet. 
 
Vi har valt respondenter med god kunskap inom det ämnet vi vill undersöka. Information i 
intervjuer kan komma fram genom två sätt, den kan komma genom en direkt reaktion på hur 
forskaren agerar och eller komma spontant från uppgiftslämnaren. Information som kommer 
som en reaktion på forskaren är oftast ett svar på en fråga och därmed ofta ledande. Den 
information som kommer spontant från en uppgiftslämnare har ofta större giltighet (Jacobsen, 
2011). Vi är medvetna om att vi kan haft en ledande effekt på svaren från respondenterna och 
har avslutat våra intervjuer med att ställa en öppen fråga om respondenten har något mer att 
tillägga. På så sätt fick vi spontana svar som Jacobsen (2011) menar har större giltighet. 
 
Vi anser att övriga källor, publikationer och utredningar av myndigheter exempelvis 
Lantmäteriet och Statistiska Centralbyrån är objektiva och trovärdiga. Då myndigheter blir 
granskade av andra myndigheter. 
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4 Empiri 
___________________________________________________________________________ 
 
I detta kapitel redogörs de intervjuer som genomförts i studien. Empirin är indelad i vart 
företag för sig och inleds med en presentation av företaget och intervjupersonen. Vår 
insamlade data kategoriseras därefter enligt analysmodellens kategorier. 
___________________________________________________________________________ 

4.1 Christianstads Fastighets AB 
Christianstads Fastighets AB grundades år 2003 av fyra delägare i Kristianstad. Företaget 
köpte då ett markområde av Region Skåne. Företagets affärsidé är att bygga, köpa och 
långsiktigt förvalta fastigheter på den lokala bostadsmarknaden, samt att hitta lösningar som 
går att genomföra. Christianstads Fastighets AB äger 145 lägenheter och äger en sim-förskola 
samt en “Bed and Breakfast” verksamhet. Byggnaderna är i sin helhet nya eller ombyggda.   
Intervjun inriktades på ägarlägenhetsprojektet som genomfördes år 2010 då 92 ägarlägenheter 
uppfördes.  
 
Intervju med Per Persson 2016-04-15 som är delägare och styrelseordförande i 
Christianstads Fastighets AB. 
 
Beslutsprocess 
År 2010 byggde Christianstads Fastighets AB 92 ägarlägenheter i Kristianstad. Företaget 
köpte ett markområde år 2003 och företagets affärsidé var att hyreslägenheter skulle uppföras 
på marken. I samband med att markområdet köptes togs beslut att hyreslägenheter skulle 
upplåtas. Christianstads Fastighets AB vände sig till banken för att kunna finansiera projektet 
och fick sin kreditförfrågan beviljad. Projektet drog ut på tiden och finanskrisen ledde till att 
banken ställde högre krav och sänkte belåningsgraden, vilket innebar att mer eget kapital 
krävdes från Christianstad Fastighets AB för att kunna genomföra projektet. I samband med 
att bankens krav förändrades infördes upplåtelseformen ägarlägenheter och en nyfikenhet hos 
företagsledningen väcktes. Persson berättar att intresset för ägarlägenhet då ökade och han såg 
en möjlighet att använda den nya upplåtelseformen som ett sätt att få in mer kapital, och 
därmed möta bankens krav. När Christianstads Fastighets AB bestämt sig för att producera 
ägarlägenheter togs anbud in från olika entreprenörer med olika kostandsalternativ. 
Alternativen jämfördes med varandra för att sedan välja det mest attraktiva och upprätta 
byggprojektskalkyler. Kalkylerna användes som underlag till kreditförfrågan på banken för att 
finansiera projektet. Efter att banken accepterat kreditförfrågan så fattade styrelsen på 
Christianstads Fastighets AB beslut om att genomföra projektet. 
 
Investering 
Persson berättar att kalkylen till projektet togs fram genom att nuvärdesberäkna 
investeringens kassaflöden. Företaget utgick från bankens kalkylränta och avkastningskrav 
när de beräknade diskonteringsräntan för investeringskalkylen. Persson uppskattade värdet på 
projektets fastigheter med hjälp av kassaflödesmetoden. Vid bedömning av de olika 
investeringsalternativen ansåg företaget att det var ekonomiskt gynnsamt att sälja 
ägarlägenheter för att få mer fritt kapital jämfört med att binda upp kapital i 
hyreslägenheter.    
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Upplåtelseform 
Christianstads Fastighets AB har sålt 19 av 92 ägarlägenheter och resterande hyrs ut. Tanken 
från företagets sida var att producera hyreslägenheter, och kravet var att sälja 10 
ägarlägenheter för att banken skulle gå med på att finansiera projektet. Eftersom det finns 
möjlighet att hyra ut ägarlägenheter menar Persson att det inte är ett bekymmer att fler 
ägarlägenheter är sålda. När vi frågade Persson vad han ansåg om ägarlägenheter svarade han 
att han tycker att det är en god idé men att upplåtelseformen blev sjösatt av regeringen på ett 
dåligt sätt. Persson tycker inte att regeringen har tittat över skattekonsekvenserna när det 
gäller att producera ägarlägenheter, och att det kan vara mer gynnsamt för företag att 
producera exempelvis bostadsrätter. Det finns skillnader i belåningen mellan de olika 
upplåtelseformerna, där bostadsrätten delvis belånas av bostadsrättsföreningen medan 
ägarlägenheten enbart belånas av den boende. Persson anser att dessa skillnader kan vara 
avgörande faktorer för köpare när det kommer till valet mellan att köpa en bostadsrätt eller 
ägarlägenhet. Vidare anser Persson att banker och försäkringsbolag är dåligt insatta och 
negativt inställda till upplåtelseformen ägarlägenhet och att detta försvårar processen när 
investeringar ska göras i ägarlägenheter. 

4.2 Växjöbostäder AB 
Växjöbostäder AB är ett kommunägt bostadsbolag i Växjö med en politiskt tillsatt styrelse. År 
2014 gick Hyresbostäder och Växjöhem ihop till det gemensamma bolaget Växjöbostäder 
AB. Växjöbostäder AB är ett dotterbolag till Växjö kommunföretag AB som i sin tur ägs av 
Växjö kommun. Totalt äger Växjöbostäder AB 10 555 lägenheter varav 2 335 
studentlägenheter samt 550 lokaler. I företaget arbetar ungefär 125 medarbete inom olika 
områden och företaget är ett av de 15 största allmännyttiga bolagen i Sverige. Växjöbostäder 
AB är anslutet till SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (Växjöbostäder AB, 2014).  
 
Intervju med Carina Herbertsson 2016-04-18 som är projektchef i Växjöbostäder AB och har 
arbetat på positionen i 24 år. 
 
Beslutsprocess 
Herbertsson säger att beslutsprocessen utgår ifrån vilken lämplighet fastigheten har när 
Växjöbostäder AB beslutar vilken upplåtelseform lägenheterna ska få. Det är Herbertsson 
som tar fram allt underlag och lägger fram förslag till styrelse som sedan tar 
investeringsbeslut. Projekt startar löpande och när ett nytt projekt ska startas upp inleds det 
med att anbud tas in som jämförs med kostnadsbilden, därefter tas underlag fram för att 
investeringsbeslut ska kunna fattas. Växjöbostäder AB ägs av Växjö kommun och måste 
därför följa bestämmelserna om offentlig upphandling som innebär att de måste vara 
objektiva och öppna i upphandlingen. Herbertsson beskrev att företaget utgår från en 
projektportfölj där uppdraget är att bygga minst 200 lägenheter per år, samt att företaget 
måste anpassa sig till markanvisningstävlingar2. Styrelsen har tagit formella beslut om att 
bolaget måste deltaga i vissa markanvisningstävlingar och det påverkar bolagets val av 
projekt. Herbertsson berättar att den rådande bostadsbristen påverkar besluten som fattas. 
Eftersom Växjöbostäder AB är kommunägt så försöker bolaget bygga bostäder i olika 
stadsdelar för att ha möjlighet att erbjuda ett brett utbud av bostäder i olika upplåtelseformer. 

																																																								
2	Markanvisningstävlingar innebär att kommunen samlar in förslag om hur den aktuella 
marken ska bebyggas. Företagen som är intresserade presenterar hur de planerar att nyttja 
marken och måste vara detaljerade. Syftet är att hjälpa kommunen att avgöra vilket företag 
som ska få ingå avtal om byggnation (Kalmar kommun, 2016).	
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Investering 
Växjöbostäder AB använder sig av SABO:s kalkylmodell för att ta fram investeringsunderlag. 
Kalkylmodellen innehåller resultatpåverkan, kassaflöde, avkastningskrav, driftkostnader, 
ränta, kostnadshöjningar och eventuella vakanser, hänsyn tas även till marknadsvärdering. 
Det är Växjöbostäder ABs moderbolag VKAB som fastställer räntor och avkastningskrav. 
Herbertsson säger att det är investeringskalkylen som är avgörande när beslut om ett projekt 
fattas. Investeringskalkylen måste baseras på rimliga och marknadsmässiga hyror och priser. 
När investeringskalkylen är framtagen redovisas den för styrelsen och beslut fattas baserat på 
kalkylen. När projektet är genomfört redovisas en slutkostnadskalkyl för styrelsen, där det 
kontrolleras hur projektet har gått och om vinst uppnåtts enligt plan. Herbertsson berättar att 
en marknadsvärdering görs som värderas med ett avkastningskrav. 
 
Upplåtelseform 
Växjöbostäder AB har som uppdrag att bygga hyreslägenheter och sedan några år tillbaka har 
de fått i uppdrag att bygga ägarlägenheter. Från år 2016 ska företaget eventuellt bygga 
bostadsrätter. Vad det gäller genomförandet är det i ett tidigt skede viktigt att ha med sig att 
det är ägarlägenheter som byggs och inte hyreslägenheter eftersom förvaltningen är olika i de 
respektive upplåtelseformerna. Herbertsson säger att det finns dålig kunskap om 
upplåtelseformen ägarlägenhet. Hon tycker att upplåtelseformen behöver förbättras för att 
undvika att överraskningar uppstår inom samfälligheterna när exempelvis underhåll behöver 
göras. Herbertsson förklarar att det finns mycket okunskap inom ägarlägenheten, och att 
köparen har dålig förståelse kring vad som köps. Många köpare förväntar sig att det är 
Växjöbostäder AB ska serva och underhålla ägarlägenheterna. Det finns svårigheter i 
prissättningen när det kommer till ägarlägenheter då det finns få jämförelseobjekt. Det är 
viktigt att priserna är marknadsmässiga för att inte bostadsmarknaden ska komma i obalans. 
Herbertsson har fått intrycket av att banker och försäkringsbolag har dålig kunskap om 
upplåtelseformen vilket försvårar investeringsprocessen för köparen. 

4.3 Öckerö Fastighets AB 
Öckerö Fastighets AB har 20 anställda och är beläget ute på Öckerö i Göteborgs skärgård. 
Bolaget har för närvarande 386 bostäder, kommersiella lokaler och utvecklar just nu även 
stadsnät. Företaget omsätter cirka 100 miljoner per år. Öckerö kommun äger Öckerö 
Fastighets AB som har två dotterbolag, Öckerö Fastighetsservice AB som är ett holdingbolag 
och äger Öckerö Bostads AB, samt Öckerö Fastighetsutveckling AB. Eftersom Öckerö 
Fastighets AB är ett kommunägt bostadsbolag har bolaget som uppdrag att ge öborna tillgång 
till ett brett utbud av bostäder, samt att bygga nytt och planera för en hållbar utveckling av 
boendemiljön på ön. Bolaget ska skapa möjligheter för kommunens kärnverksamheter att 
kunna arbeta i effektiva lokaler och det görs genom att förvärva, äga, förvalta, förhyra, 
förädla, avyttra och optimera lämpliga fastigheter. (Öckerö Fastighets AB Årsredovisning, 
2014)   
Intervjun med Öckerö Fastighets AB var fokuserad på ägarlägenhetsprojektet som 
genomförts, och generellt kring företaget samt produktionen av bostäder.    
 
Intervju med Hans Andreasson 2016-04-20 som är VD på Öckerö Fastighets AB. Andreasson 
har varit VD för företaget i ett år och har tidigare varit ekonomichef i tre år.  
 
Beslutsprocess 
Andreasson är ansvarig tjänsteman i besluts- och investeringsprocessen. Det är han som söker 
bygglov och tar fram underlag som presenteras för styrelsen. Underlagen som tas fram är en 
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investeringskalkyl som inkluderar kassaflöden, entreprenadkostnader och 
byggherrekostnader. Andreasson berättar att beslutsprocessen har flera olika beslutssteg och 
att beroende på projektet har processen olika utformning. När marken är inköpt börjar 
beslutsprocessen med att Andreasson tar fram skisser på projektet. Därefter förbereds 
upphandling och anbud tas in samtidigt som det förs diskussioner med hyresgästföreningen 
vid produktion av hyreslägenheter. När underlaget är färdigställt presenteras det för styrelsen 
som därefter fattar beslut om projektet. Öckerö Fastighets AB är ett kommunalt bolag och 
styrs därmed av lagen om offentlig upphandling vilket innebär att det är fler parametrar än 
investeringskalkylen som påverkar besluten. Beslutet som behöver fattas för att gå vidare med 
investeringsprocessen fattas inte innan företaget gjort en upphandling och har ett pris. Hur 
priset ska fastställas bedöms utifrån olika parametrar och resulterar därefter i löpande räkning 
eller fast pris. I vissa fall görs ett program och en förprojektering och det finns alltid en 
detaljplan som måste följas som därmed styr projektet. Mindre beslut på detaljnivå behöver 
inte tas upp i styrelsen utan Andreasson kan fatta dessa beslut. Hur företaget rangordnar 
projekt är helt beroende av styrelsen där de politiska intressena är av högsta prioritet.  
 
Investering 
Det upprättas olika kalkyler som används som underlag till styrelsen förklarar Andreasson. 
Det görs en preliminär budgetkalkyl, en preliminär hyreskalkyl, en övergripande 
resultatkalkyl samt en kassaflödeskalkyl som sedan ligger till grund för styrelsens beslut. I 
resultatkalkylen ställs projektets intäkter mot kostnader för att få fram projektets driftnetto. 
Avskrivningarna på fastigheterna samt räntekostnaderna subtraheras med driftnettot för att få 
fram ett resultat innan skatt. Skatten dras av och ett resultat efter skatt fastställs. Det är bland 
annat resultat efter skatt som styrelsen baserar sitt beslut på. För att få fram kassaflödet visar 
Andreasson att annuitetsberäknade kapitalkostnader dras bort från driftnettot. Andreasson 
förklarar att han utgår ifrån schablonkostnader när kostnader för boyta ska beräknas i 
investeringskalkylen. Utöver det anställer företaget en extern konsult som gör en kalkyl 
baserat på det verkliga projektet. Öckerö Fastighets AB använder sig av kassaflödesmetoden 
när de värderar fastigheter och tar in en extern värderare för att styrka värdet. 
 
Företaget använder sig av ett direktavkastningskrav när de fastställer sin kalkylränta, och 
utgår från kalkylräntan när en lämplig hyresnivå fastställs. Andreasson poängterar att 
kassaflödet är viktigt eftersom det visar företagets faktiska in- och utflöde. Vidare gör 
Andreasson ett kassaflöde i ett externt system som heter Datscha. I Datscha räknar 
Andreasson schablonmässigt på hyresintäkter och kostnader samt en avkastningsränta för att 
sedan ställa det mot det egna beräknade. Företaget nuvärdesberäknar kassaflödesanalysen 
samt restvärdet.  När diskonteringsräntan fastställs utgår företaget från 
direktavkastningskravet. Där utöver använder Andreasson sig utav SABO:s kalkylmodell som 
innebär att byggkalkylen jämförs med investeringskalkylen som därefter nuvärdesberäknas. 
 
Upplåtelseform 
Öckerö Fastighets AB har som huvuduppdrag att producera hyreslägenheter. VD för företaget 
när ägarlägenheterna byggdes hade en vision om ett perfekt bostadsområde där olika 
boendeformer blandas i en och samma huskropp för att skapa mångfald. Förutsättningen var 
att sälja en viss del som ägarlägenheter för att kunna starta och finansiera projektet, övriga 
lägenheter skulle hyras ut som hyreslägenheter. I ett annat projekt var tanken att producera 
hyreslägenheter men kalkylen gick inte ihop och istället blev upplåtelseformen bostadsrätt 
aktuell för att få in mer kapital. Eftersom Öckerö Fastighets AB är ett allmännyttigt bolag är 
syftet inte att tjäna pengar och därför kan det tala emot företagets princip när de producerar 
och säljer bostadsrätter och ägarlägenheter. Det är försvarbart enligt Andreasson att bygga för 
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att sälja om likviden som kommer in går till att finansiera hyreslägenheter. Andreassons 
personliga åsikt är att det lätt att tjäna pengar på bostadsrätter. 
 
Andreassons bild av upplåtelseformen ägarlägenhet är att den inte är tillräckligt etablerad och 
inarbetad i Sverige. Han tycker iden är bra men samfällighetslagen ställer till det då gränsen 
mellan vem som gör vad i samfälligheten är otydlig. Öckerö Fastighets AB byggde 50 
ägarlägenhet, sålde 30 och hyr ut 20 som hyreslägenheter. Problematik uppstod då det är två 
olika upplåtelseformer i en huskropp vilket leder till en uppdelning mellan de olika boende. 
Andreasson berättar att det uppstår svårigheter när beslut ska tas i samfälligheten då lagen 
säger att de 20 ägarlägenheterna som Öckerö Fastighets AB hyr ut bara ger en röst, och de 30 
ägarlägenheterna har en röst vardera. Andreasson tror att upplåtelseformen hade fungerat 
bättre om alla 50 lägenheterna sålts och det inte hade varit olika upplåtelseformer i en och 
samma huskropp. Lagstiftningen behöver utvecklas när det kommer till storleken på 
avsättning till samfälligheten. Som lagen ser ut idag behöver den boende avsätta lika mycket 
om den bor i en tvårumslägenhet som i en femrumslägenhet, vilket kan ses som orättvist. 
Andreasson berättar att det i framtiden kommer bli svårt med underhållsprojekt eftersom 
samfälligheten inte äger fastigheten och därmed inte kan belåna den. Innehavarna av 
ägarlägenheterna behöver då låna upp privat eller göra stora avsättningar till samfälligheten 
för att kunna finansiera underhållsprojekt. Andreasson anser att bostadsrätt är ett mer attraktiv 
alternativ än ägarlägenhet då det går att belåna bostadsrättsföreningen. Avslutningsvis säger 
Andreasson att det är enklare att göra kalkyler när det ska produceras bostäder för att säljas än 
kalkyler för hyreslägenheter. Hyresutvecklingen är sämre än kostnadsökningen på 
hyreslägenheter och det är svårt att bedöma utvecklingen på driftkostnader. Därutöver ska 
företaget föra en diskussion med hyresgästföreningen och anpassa hyran enligt 
överenskommelsen.  

4.4 Skanska 
Skanska startade år 1887 när aktiebolaget Skånska Cementgjuteriet bildades och började 
tillverka betongprodukter. År 1897 blev Skanska ett byggbolag och blev den första 
internationellt etablerade byggverksamheten. Under 1900-talet har företaget haft en stor roll i 
byggandet av Sveriges infrastruktur genom byggnation av vägar, kraftanläggningar, kontor 
och bostäder. Skanska är idag ett av världens ledande bygg- och projekteringsföretag. 
Företaget fokuserar på marknaden i Norden, Europa och Nordamerika. Skanskas verksamhet 
består av byggverksamhet, bostadsutveckling, kommersiell fastighetsutveckling och 
infrastrukturutveckling.   
 
Intervju med Bengt Wallin på Skanska 2016-04-22. Bengt arbetar som projektutvecklare för 
bostäder i områdena Halmstad, Laholm, Falkenberg, Varberg och Hylte. Wallin har haft 
tjänsten sedan 2004 och har tidigare haft andra positioner i Skanska. 
 
Beslutsprocess 
Wallins roll i beslutsprocessen är att ta fram en idé om vad han vill producera, därefter letar 
han efter mark som passar projektet. Vidare tar Wallin fram förslag på utformningen av 
bostäderna, samt ser till att de är anpassade efter detaljplan och övriga krav som Skanska 
ställer på yteffektivitet och övrig utformning. 
 
Wallin beskriver att det finns 6 beslutssteg där varje steg tas upp i Skanska Sverige AB. Det 
är vice VD:ar i Skanska Sverige AB som tar det slutgiltiga beslutet. Beroende på projektets 
storlek kan besluten gå upp en instans till Skanska AB som är internationellt. I första 
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beslutssteget presenteras idén och om den får godkänt går Wallin vidare och köper in marken. 
I steg två tas det fram ett förslag om byggnation och detta ska också upp för beslut. Det tredje 
steget är inför säljstart och när beslutet om säljstart är taget finns det ett krav på att ett visst 
procentantal av lägenheterna måste vara sålda för att beslutet kring att få starta produktionen 
ska kunna fattas. De sista beslutsstegen handlar om uppsamling och utvärdering kring hur 
projektet gått och dess resultat. Wallin berättar att det finns designregler som under hela 
processen präglar projektet och det sker granskningar för att kontrollera att dessa efterföljs. 
Dessa regler och granskningar görs för att undvika risker och dåliga lösningar som kan vara 
kostsamma. 
 
Wallin berättar att Skanska genomfört flera projekt i Halmstad de senaste åren då det 
producerats bostäder med anledning av bostadsbristen i staden. Wallin står aldrig inför valet 
att välja upplåtelseform när han ska starta ett nytt projekt. Wallins uppdrag från Skanska är att 
producera bostadsrätter, och är ett beslut som Skanska Sverige AB tagit sedan tidigare. 
 
Investering 
I investeringsprocessen tar Wallin fram en kalkyl på alla kostnader, byggkostnader och 
byggherrekostnader. I byggherrekostnaderna ingår kostnader för bygglov, belåning och 
projektering. En kalkyl över kostnader för kundansvarig tas fram, kundansvarig har hand om 
marknadsföring och kontakt med bostadsrättsköparna angående tillval i lägenheterna. Wallin 
upprättar också en försäljningskalkyl där kostnader för försäljning tas upp. Ytterligare en 
kalkyl tar upp riskerna och möjligheterna i projektet. En risk är att alla lägenheterna inte går 
att sälja, riskerna kan också vara byggtekniska. Säljs inte alla lägenheter har Skanska skrivit 
kontrakt på att stå för avgiften för de osålda lägenheterna i 6 månader. Därefter köper Skanska 
de osålda lägenheterna av föreningen. Alla kalkyler vägs samman och summeras ihop för att 
presenteras för Skanska Sverige AB som fattar beslut om investeringen. Det kan ta fyra till 
fem år från markinköp till att projektet är färdigställt vilket innebär att kapital är bundet under 
en längre tid och det tar Wallin höjd för i kalkylen när avkastningskravet beräknas. Det 
bundna kapitalet innebär en kostnad för Skanska och denna kostnad måste täckas och 
kapitalet även måste ge avkastning. 
 
När Skanska producerar bostadsrätter är det Wallin som bildar bostadsrättsföreningen och 
prissätter lägenheterna genom att bland annat göra en marknadsanalys. Analysen görs i en 
kalkyl där han prissätter bostadsytan per kvadratmeter, här tar Skanska hjälp av en 
bostadsrättsekonom som upprättar stadgar och tillsätter en styrelse. Wallin ser över hur 
mycket föreningen behöver låna och fastställer en ränta som ligger över marknadsräntan för 
att undvika att föreningen ska behöva höja avgiften när räntan stiger. Kalkylen inkluderar 
även drift och förvaltningskostnader. Skanska gör ingen bedömning kring fastighetens värde 
utan överlåter det till banken som kräver en värdering för att kunna fastställa belåningsgraden. 
Skanska gör en bedömning kring vad det kostar att producera och utifrån kostnaderna ska en 
vinstmarginal utvinnas.   
 
Upplåtelseform 
Skanska i Halmstad producerar enbart bostadsrätter men det finns andra avdelningar i Sverige 
som har uppdrag att producera hyreslägenheter. Skanska arbetar inte med ägarlägenheter vad 
Wallin känner till. Fördelen med bostadsrätten anser Wallin är att föreningen kan belånas upp 
till en tredjedel av marknadspriset på fastigheten och att bostadsrättsinnehavaren lånar upp två 
tredjedelar på bostadsrätten. Wallin menar att det blir en tredjedel mindre i kostnad för 
bostadsrättsköparen än vad det blivit om köparen finansierat allt på egen hand. Vid köp av 
ägarlägenhet står köparen för hundra procent av marknadspriset. Wallin tror att det är lättare 
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att sälja ägarlägenheter i storstaden då prisbilden ser annorlunda ut och inte är lika 
priskänslig. 
 
Wallin är inte övertygad om att ägarlägenheten kommer att kunna etablera sig.  Wallin 
berättar att det kan bli mer aktuellt med ägarlägenheter om prisnivån går upp, och 
prisskillnaden inte blir så stor mellan bostadsrätt och ägarlägenhet. Skanska uppmuntrar inte 
Wallin till att bygga ägarlägenheter. Wallin får själv driva och ge idéer kring ett 
ägarlägenhetsprojekt men det är inget som anses vara aktuellt i nuläget. 
 
  



	        30	

5 Analys 
___________________________________________________________________________ 
 
I detta kapitel analyseras den insamlade empirin med de väsentliga delarna i studiens 
teoretiska referensram. Analysen är uppbyggd efter analysmodellen som baseras på den 
teoretiska referensramen.  
___________________________________________________________________________ 

5.1 Beslutsprocess 
Samtliga undersökta företag i studien belyser att beslut är en del av vardagen, och anser i 
enlighet med Harrison (1996) att beslutsfattande är en viktig del i verksamheten. Harrison 
(1996) definierar i sin studie att beslut innebär en bedömning om vad som borde göras i en 
viss situation efter att ha diskuterat kring olika handlingsalternativ. Denna övergripande 
beskrivning stämmer överens med företagens generella syn på beslutsprocessen.  
 
I Skanska och Växjöbostäder AB har strategiska beslut tagits i enlighet med hur Harrison 
(1996) beskriver strategiska beslut. Besluten fokuserar på förhållandet mellan organisationen 
och yttre faktorer och förhållandet visar på ett gap mellan bostadsbristen och antal 
producerade bostäder.  Beslut har sedan tagits om att producera fler bostäder för att minska 
gapet mellan företagens utbud av bostäder och behovet på bostadsmarknaden. Strategiska 
beslut återfinns även i Öckerö Fastighets AB och Christianstads Fastighets AB, men inte i 
samma utsträckning som i de andra företagen i studien. Skanska i Halmstad har ett tydligt 
direktiv som innebär att enbart producera bostadsrätter och därmed arbetar företaget för att 
möta efterfrågan av bostadsrätter i Halmstad. I Växjöbostäder AB syns en klar strategi för att 
minska gapet mellan bostadsbristen och producerade bostäder. Växjöbostäder AB har en 
projektportfölj som innebär att minst 200 lägenheter måste produceras varje år för att på så 
sätt arbeta konsekvent med produktion av bostäder, samt för att få en långsiktig utveckling. 
Som kommunalt företag arbetar Öckerö Fastighets AB med en långsiktighet då företaget 
utvecklar flera olika områden för att skapa en hållbar boendemiljö. De företag som har 
studerats, med undantag från Christianstads Fastighet AB, har vad vi kan se en klar strategi att 
arbeta på lång sikt. Därmed stämmer det överens med vad Harrison (1996) förklarar i sin 
studie kring hur företag arbetar med en klar strategi på lång sikt. Baserat på vår studie och det 
studerade området går det inte att utesluta att respondenterna arbetar med strategiska beslut på 
annat sätt än vad som ovan berörts.  
 
Samtliga av studiens respondenter beskriver att det finns flera beslutssteg i företagens 
beslutsprocess. Det går att tyda vissa skillnader mellan beslutsstegen i de olika företagen, där 
de större företagen, Skanska och Växjöbostäder AB tenderar att ha fler steg än de mindre, 
Öckerö Fastighets AB och Christianstads Fastighets AB. I Skanska delas beslutsprocessen 
upp i 6 olika beslutssteg där varje beslutssteg tas upp i Skanska Sverige AB. Det går se 
likheter i beslutsstegen i de kommunägda bolagen Öckerö Fastighets AB och Växjöbostäder 
AB, där besluten tas upp i en politiskt tillsatt styrelse och bolagens beslutssteg är mer 
reglerade än i de privatägda bolagen. I Växjöbostäder AB ses det tydligt då styrelsen har tagit 
beslut om att bolaget ska anpassa sig till markanvisningstävlingar som påverkar bolagets val 
av projekt. I Öckerö Fastighets AB finns det olika beslutssteg och stegen ser olika ut beroende 
på projektets utformning. När det handlar om mindre beslut på detaljnivå berättar 
respondenterna i Skanska och Öckerö Fastighets AB att de har mandat att ta dessa själv. 
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Respondenterna i Växjöbostäder AB och Christianstads Fastighets AB nämner inget om deras 
beslutsmandat men vi förutsätter att även de har mandat att ta vissa mindre beslut själva. 
Respondenterna i studien säger att beslut tas på olika nivåer i organisationen vilket stämmer 
överens med hur Harrison (1996) beskriver hur beslutsfattande ser ut i företag. Harrison 
(1996) säger att de beslut som tas på högre nivå påverkar de beslut som tas på lägre nivå. Det 
kan liknas vid att de beslut som tas på lägre nivå i företagen är påverkade av styrelsens beslut, 
eftersom de måste vara inom ramen för styrelsens riktlinjer.   
 
Gemensamt för företagen i studien är att det går att koppla beslutsprocessen till den 
beslutsanalysmodell som Hartigay och Yu (1993) beskriver i sin studie. Det går att se 
liknelser till beslutsanalysmodellen i samtliga företag. Wallin berättade att Skanska ska följa 
förutbestämda steg i beslutsprocessen. Övriga respondenter återgav beslutsprocessens olika 
delar men nämnde inga tydliga steg. I Skanska delas beslutsprocessen upp i 6 olika 
beslutssteg där varje steg tas upp i Skanska Sverige AB för beslut. I det första steget 
presenteras idén, och om den blir godkänd köps mark till projektet in. I det andra steget tas ett 
förslag om byggnation fram, och därefter fattas beslut om säljstart som utgör det tredje steget.  
I det fjärde steget tas beslut om att få starta produktionen. I de två sista stegen görs 
uppsamling och utvärdering kring projektet och granskning av dess resultat. Wallin beskriver 
att hela processen präglas av designregler och andra krav och under hela processen sker det 
granskningar för att kontrollera att kraven efterföljs. Beroende på storlek av projekt så kan 
besluten gå upp en instans till Skanska AB som är internationellt. Hartigay och Yu (1993) 
beskriver att beslutsanalysmodellen börjar med att formulera syfte och mål och därefter 
formuleras en strategi och kriterier för projektet. Det avslutande steget i Hartigay och Yu 
(1993) modell handlar om att optimera och granska resultatet av projektet. Därmed motsvarar 
Skanskas två första steg samt det avslutande steget Hartigay och Yu’s (1993) modell. Övriga 
steg som Hartigay och Yu (1993) belyser är att bedöma projekten mot kriterier, granska 
projekten så de uppfyller avkastningskraven och riskprofil samt att ta investeringsbeslutet. 
Dessa steg återfinns i Skanskas beslutsprocess men inte i den följd som Hartigay och Yu 
(1993) nämner. Skanskas beslutssteg skapar en cirkulär beslutsprocess precis som Hartigay 
och Yu’s (1993) beslutsprocess fungerar och därmed finns det möjligheter att gå tillbaka för 
att justera och optimera de olika stegen. 
 
Alla respondenter i studien förklarar att beslutsprocessen startar med ett problem som ska 
lösas och därefter tas det fram olika lösningar till problemet. Samtliga respondenter i studien 
tar rationella beslut i olika omfattning i enlighet med vad Holmqvist (2002) beskriver i sin 
rapport. Holmqvist (2002) diskuterar även kring den rationella beslutsprocessen och tar upp 
att när ett problem föreligger måste de olika parametrarna kring orsaken till problemet 
urskiljas. Därefter plockas olika alternativ till möjliga tillvägagångsätt fram. I Christianstads 
Fastighets AB upplever vi att det tagits tydligare rationella beslut än i studiens övriga 
företag.  I Christianstads Fastighets AB togs ett rationellt beslut när bankens krav blev högre, 
och det krävdes mer eget kapital i projektet för att banken skulle bevilja lånet. Christianstads 
Fastighets AB blev tvungna att tänka om och såg en möjlighet i att producera ägarlägenheter 
och få in mer kapital och bli beviljade banklån.  
 
Wallin på Skanska beskriver beslutsprocessen som lång, den kan pågå i fyra till fem år, även 
Persson på Christianstads Fastighets AB förklarade att processen pågick under många år. 
Beslutsprocessen vid en fastighetsinvestering är lång och detta förklaras med att det är många 
beslutssteg, det är en stor investering och många lagar och regler så som detaljplan måste 
följas. Bispinck (2012) diskuterar kring att beslutsmodeller är anpassade efter den investering 
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som är aktuell, det går att se att beslutsmodellerna i denna studie är anpassade efter 
fastighetsinvesteringar.  
 
I Öckerö Fastighets AB, Växjöbostäder AB samt Christianstads Fastighets AB är det styrelsen 
som tar beslut. Öckerö Fastighets AB och Växjöbostäder AB är kommunägda och har en 
styrelse som är politiskt tillsatt och måste anpassa sig efter särskilda bestämmelser. I Skanska 
tas besluten av vice VD:ar i Skanska Sverige AB och om det handlar om större projekt tas det 
upp i Skanska AB. I företagen i studien finns direktiv om hur beslut fattas och på vilken nivå 
beslut ska fattas. Det stämmer in med vad Bispinck (2012) säger om att människan har skapat 
modeller som ger specifika restriktioner om hur ett beslut fattas.  

5.2 Investering 
Samtliga respondenter i studien berättar att investeringskalkylen har en betydande roll i 
investeringsbeslutet. Herbertsson i Växjöbostäder AB poängterar att det är 
investeringskalkylen som är den avgörande faktorn vid ett beslut om investering. Vi kan se att 
de andra respondenterna i studien tycker att investeringskalkylen är en viktig faktor då de 
lägger stor vikt på kalkylen. Det är investeringskalkylen som avgör vilken investering som 
företaget tar beslut om att göra (Brealy et al., 2014). Investeringskalkylen har en viktig roll i 
beslutsprocessen för företagen i studien men det går inte att konstatera att det är en avgörande 
faktor vid investeringsbeslut. Det finns fler faktorer som påverkar investeringsbeslutet och 
dessa diskuteras senare i analysen. 
 
Alla respondenter upprättar en kassaflödesanalys som påverkas av ett bestämt 
avkastningskrav, det vill säga en kalkylränta. Vilken kalkylränta företagen i studien använder 
och hur kalkylräntan är fastställd varierar mellan de olika företagen. Gemensamt för företagen 
i studien är att de använder samma kalkylränta vid olika projekt. Kalkylräntan återspeglar 
företagens alternativkostnad för kapital och deras avkastningskrav. Ett sätt att fastställa 
kalkylräntan är att använda sig utav WACC formeln (Brealy et al., 2014). Ingen av 
respondenterna nämner att de använder sig utav WACC formeln när de fastställt sin 
kalkylränta. Christianstads Fastighets AB använder sig av en kalkylränta som motsvarar 
bankens avkastningskrav på investeringen. Växjöbostäder AB, Skanska och Öckerö 
Fastighets AB har direktiv från styrelsen som anger vilken kalkylränta som ska användas. Hur 
styrelsen i de respektive företagen fastställer kalkylräntan framgick inte hos respondenterna. 
För att få informations kring kur kalkylräntan fastställs krävs att en person i företagets styrelse 
intervjuas.  
 
Nettonuvärdemetoden är en metod som tre av företagen i studien använder sig av för att 
beräkna om investeringen är lönsam eller inte. I nuvärdemetoden diskonteras framtida 
kassaflöden med en kalkylränta och ställs mot grundinvesteringen (Brealy et al., 2014). De 
företag som använder sig av nettonuvärdemetoden använder den på olika sätt. Christianstads 
Fastighets AB nuvärdesberäknar investeringens kassaflöde och kommer därmed fram till om 
de ska genomföra investeringen eller inte. Både Öckerö Fastighets AB och Växjöbostäder AB 
använder sig av SABOs kalkylmodell som fokuserar på nuvärdeberäkning. SABO är Sveriges 
allmännyttiga bostadsföretag och både Växjöbostäder AB och Öckerö Fastighets AB är 
allmännyttiga bolag vilket kan förklara varför de använder SABOs modell. I SABOs 
kalkylmodell jämförs byggkalkylen med en investeringskalkyl som sedan beräknas med hjälp 
av nuvärdemetoden (Personlig kommunikation, 2016-04-16). Respondenten i Öckerö 
Fastighets AB använder sig av Datscha när kassaflödesanalysen görs. Respondenten 
förklarade att hyresintäkter, kostnader och avkastningskrav skrivs in i Datscha som sedan ger 
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ett positivt eller negativt kassaflöde. Skanska skiljer sig från de andra företagen då Wallin på 
Skanska förklarade att han gör en kassaflödesanalys där driftnettot fastställs men att det inte 
sker någon nuvärdesberäkning av kassaflödena. Wallin gör en bedömning kring vad det 
kostar att producera och utifrån kostnaderna måste en vinstmarginal utvinnas. Företagen i 
studien använder sig utav olika kalkylmodeller; Datscha, egen kalkylmodell och SABOs 
kalkylmodell. Vi kan se likheter i hur de är uppbyggda och att alla modeller inkluderar en 
kassaflödesanalys. Att tre av fyra företag i studien använder sig utav nettonuvärdesmetoden 
stämmer överens med de teorier som Epinoza & Morris (2013) och Magni (2009) har om 
metoden. Epinoza & Morris (2013) och Magni (2009) säger i sina studier att nuvärdemetoden 
är en utav de metoder som investerare använder mest.  
 
Företagen i studien finansierar sina projekt med hjälp av egna medel, lånade medel eller nytt 
kapital. Öckerö Fastighets AB och Christianstads Fastighets AB anskaffande nytt kapital 
genom att sälja en viss andel av bostäderna som ägarlägenheter i deras ägarlägenhetsprojekt. 
Skanska köper in mark när de ska producera bostadsrätter och processen från markinköp till 
byggnation kan pågå i flera år vilket innebär att Skanska binder kapital under denna tid. 
Eftersom kapitalet är bundet är det en kostnad för Skanska som det måste det tas höjd för i 
avkastningskravet. Vid produktion av bostadsrätter så säljer Skanska fastigheten till 
bostadsrättsföreningen och därefter lånar föreningen upp av banken för att kunna finansiera 
byggnationen. Även Persson på Christianstad Fastighets AB påpekar att det är mer gynnsamt 
med fritt kapital och att kapitalbindning inte är att föredra. Det framgår inte av respondenten i 
Växjöbostäder AB hur företaget finansierar sina projekt då Herbertsson gav en mer generell 
bild av investeringsprocessen. Utefter företagens val av investeringsprojekt går det se en 
tydlig koppling mellan val av investering och finansieringen av projektet. Det finns två 
huvudfrågor att ta ställning till när en investering ska göras; vilken investering ska göras och 
hur ska investeringen finansieras. Eftersom företag ofta har begränsat med resurser måste 
företagen ta ställning till vilka eller vilken investering som ska genomföras (Brealy et al., 
2014). Vi kan se hur de begränsade resurserna i Öckerö Fastighets AB och Christianstads 
Fastighets AB påverkade valet av investering då företagen anskaffade nytt kapital genom att 
sälja ägarlägenheter.  
 
Ingen utav respondenterna nämner att de använder sig utav återbetalningsmetoden när de ska 
göra en investering i en fastighet. Återbetalningsmetoden mäter hur lång tid det tar innan en 
investering har återbetalats sig och tar inte hänsyn till om investeringen är lönsam eller inte 
(Russel, 2008). Då en fastighetsinvestering är en investering som kräver mycket kapital så 
tyder det på att återbetalningsmetoden inte är applicerbar på den typen av investering utan 
lämpar sig bättre på mindre investeringar. Att lönsamheten inte mäts är ytterligare en faktor 
som bidrar till att metoden inte används vid fastighetsinvesteringar.  
 
Respondenterna i Christianstads Fastighets AB, Växjöbostäder AB samt i Öckerö Fastighets 
AB berättar att de använder sig utav kassaflödesmetoden när de värderar en fastighet. 
Respondenten i Öckerö Fastighets AB använder sig utav kalkylprogrammet Datscha vid 
värdering, Datscha baserar sin värdering på kassaflöden. Utöver Datscha använder sig Öckerö 
Fastighets AB av en extern värderare för att styrka värdet på fastigheten. I 
kassaflödesmetoden inkluderas kassaflödet samt det avkastningskrav som fastigheten har. 
Avkastningskravet är enligt Persson (2015) det värdet som investeraren vill ha i avkastning på 
fastigheten. Skanska upprättar inte någon egen värdering utan överlåter det till banken som 
ställer krav på värdering när en fastighet ska belånas.  
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5.3 Upplåtelseform 
Gemensamt för Öckerö Fastighets AB, Växjöbostäder AB och Christianstads Fastighets AB 
är att företagen har som huvuduppdrag att producera och upplåta hyresbostäder och har haft 
ett projekt med nyproduktion av ägarlägenheter vardera. Skanska i Halmstad har uppdrag att 
producera bostadsrätter och har inte kommit i kontakt med upplåtelseformen ägarlägenhet. 
Upplåtelseformen ägarlägenhet blev lagstadgad i Sverige år 2009 och att upplåtelseformen är 
ny kan vara en av anledningarna till att företagen i studien inte kommit i kontakt med den i 
större utsträckning (SOU 2014:33).  
 
Wallin på Skanska berättar att det finns ekonomiska fördelar med bostadsrätten jämfört med 
ägarlägenheten då det är möjligt för en bostadsrättsförening att låna upp en tredjedel av 
marknadspriset på fastigheten då föreningen äger fastigheten (Isaksson & Jonsson, 2015). 
Bostadsrättsinnehavaren lånar upp två tredjedelar men vid köp av ägarlägenhet betalar 
köparen hela marknadspriset. Persson på Christianstads Fastighets AB förklarade liksom 
Wallin att det finns ekonomiska fördelar med bostadsrätten jämför med ägarlägenheten. Vid 
köp av en ägarlägenhet betalar köparen kostnader lagfart och pantbrev precis som vid köp av 
småhus eftersom ägarlägenheten är en fast egendom (Lantmäteriet, 2016). Här skiljer sig 
bostadsrätten som klassas som lös egendom och därmed gäller inte bestämmelserna om 
pantbrev och lagfart för en bostadsrättsinnehavare, enligt första kapitlet Jordabalken (Flodin, 
2015). För lägenhetsköpare är det därmed en mindre kostnad vid köp av bostadslägenhet än 
vid köp av ägarlägenhet, något som kan påverka valet av bostad. Skillnaderna i lagar och 
bestämmelse som påverkar konsumentens val av bostad påverkar fastighetsinvesterare då de 
kan få svårt att få bostäder sålda om de väljer en upplåtelseform som är mindre gynnsam för 
konsumenter.   
 
Gemensamt för Christianstads Fastighets AB och Öckerö Fastighets AB är att de har använt 
kapitalet för de sålda ägarlägenheterna till att finansiera hyreslägenheter som ligger i samma 
huskroppar.  Samtliga lägenheter är ägarlägenheter men i enlighet med SOU (2014:33) är det 
möjligt att hyra ut ägarlägenheter på obestämd tid. Andreasson på Öckerö Fastighets AB 
berättar att visionen med att blanda olika boendeformer i en och samma huskropp var att det 
skulle skapa mångfald bland de boende. Att skapa mångfald och ökad valfrihet i 
bostadsområden var ett av regeringens motiv till att upplåtelseformen ägarlägenhet skulle 
införas (prop. 2008/09:91). Det hade inte varit möjligt för Christianstads Fastighets AB och 
Öckerö Fastighets AB att hyra ut ett visst antal av lägenheterna om de upplåtits som 
bostadsrätter då en bostadsrätt ska nyttjas av ägaren och om den ska hyras ut ska 
bostadsrättsföreningen godkänna detta (Isaksson & Jonsson, 2015). Respondenten i Öckerö 
Fastighets AB förklarar att de har uppfört ett projekt likt ägarlägenhetsprojektet där de valde 
att upplåta lägenheterna som bostadsrätter för att få in kapital och kunna finansiera projektet. 
Andreasson på Öckerö Fastighets AB förklarar att det uppstod en viss problematik när de 
blandat hyreslägenheter och ägarlägenheter i samma huskropp. De respondenter i företagen 
som producerat ägarlägenheter är överens om att upplåtelseformen behöver förbättras och 
framförallt att lagen om samfällighet behöver anpassas för ägarlägenheter. Detta för att 
undvika problem när det ska ske underhåll på fastigheten och för att det ska bli enklare för de 
boende att förstå vilka skyldigheter de har. En samfällighet äger inte fastigheten och kan 
därmed inte heller låna upp på fastigheten vid eventuellt underhållsbehov. Andreasson på 
Öckerö Fastighets AB påpekar att om inte samfälligheten har sparat kapital till eventuellt 
underhåll så behöver innehavarna till ägarlägenheterna tillskjuta kapital. Är en fastighet 
upplåten till bostadsrätter så ägs fastigheten av bostadsrättsföreningen och föreningen kan då 
låna upp på fastigheten utan att belasta lägenhetsinnehavaren. Respondenterna i Skanska och 
Öckerö Fastighets AB säger att det ur ett ekonomiskt perspektiv är mer fördelaktigt med 
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bostadsrätten. Engström & Pettersson (2014) resonerar kring att en utav anledningarna till att 
ägarlägenheten inte tagit fart är konkurrensen av bostadsrätten.  
 
Alla respondenter i studien är överens om att upplåtelseformen ägarlägenhet inte är tillräckligt 
etablerad och inarbetad. Respondenten i Christianstads Fastighets AB tycker att idén med 
ägarlägenhet är god men dåligt sjösatt av regeringen. Respondenten påpekar att 
skattekonsekvenserna bör ses över och att det kan vara mer gynnsamt att producera 
bostadsrätter. Respondenten i Öckerö Fastighets AB tycker även att idén med ägarlägenheten 
är bra men att samfälligheten leder till en viss problematik och oklarhet. Respondenten i 
Skanska är inte säker på att ägarlägenheten kommer att kunna etablera sig, denna åsikt delar 
han med Öhrn (2008) som redan 2008 var tveksam till upplåtelseformens etablering. 
Respondenten i Växjöbostäder AB anser att köpare har dålig förståelse och kunskap kring 
ägarlägenheten och att de förväntar sig att Växjöbostäder AB ska serva lägenheten som om 
det vore en hyreslägenhet. Respondenterna i Växjöbostäder AB och Skanska menar båda att 
prissättningen av ägarlägenheter är svår, dels för att det inte finns många jämförelseobjekt och 
för att marknaden är priskänslig. Enligt Lantmäteriet (2016) finns det drygt 1000 
ägarlägenheter i Sverige vilket förklarar att prissättningen är svår.  
 
Persson i Christianstads Fastighets AB förklarar att han upplevt ett motstånd och okunskap 
hos banker och försäkringsbolag när det kommer till upplåtelseformen ägarlägenhet. Detta 
motstånd och okunskap var något som försvårade investeringsprocessen vid investeringen i 
ägarlägenheter. Herbertsson i Växjöbostäder AB säger även hon att banker och 
försäkringsbolag är negativt inställda till upplåtelseformen och att det försvårar för 
privatpersoner att investera i ägarlägenheter. Respondenterna i Christianstads Fastighets AB 
och Växjöbostäder AB upplever att det försvårar investeringsprocessen vid ägarlägenheter. I 
enlighet med Gallimore et al. (2000) ser vi att beslutsfattande vid fastighetsinvesteringar 
grundar sig på fler variabler än investeringskalkyler och att yttre faktorer spelar in i 
beslutsprocessen (Harrison, 1996).  
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6 Slutsats 
___________________________________________________________________________ 
 
I detta avslutande kapitel presenteras våra slutsatser och resultat av studien. Slutsatsen 
presenteras genom att besvara problemformuleringen som uppsatsen är uppbyggd kring. 
Slutsatsen är uppbyggd efter analysmodellen som baseras på den teoretiska referensramen. 
Kapitlet avslutas med att presentera förslag på framtida forskning.  
___________________________________________________________________________ 
 
När det kommer till frågeställningen vilka faktorer som påverkar bygg- och fastighetsbolag 
besluts- och investeringsprocess vid val av upplåtelseformen ägarlägenhet, kan vi av denna 
studie visa på intressanta aspekter och slutsatser.   
 
Samtliga företag i den empiriska studien har tydliga direktiv som anger vilken upplåtelseform 
nyproducerade bostäder ska ha. Eftersom några av företagen frångått uppdragsdirektiven så 
går det utläsa att yttre faktorer kan påverka och ändra valet av upplåtelseform. Det är tydligt 
att beslutsprocessen inte ser likadan ut i alla företag även om beslutsprocessen alltid utgår från 
ett problem. Beslutsprocessen är anpassad efter fastighetsinvestering i samtliga företag i 
studien då det finns lagar och bestämmelser som gäller vid nyproduktion av bostäder som 
måste följas. Detta innebär att beslutsprocessen är lång och innehåller många steg som måste 
upp i styrelsen för beslut.  I de kommunalägda fastighetsbolagen syns detta extra tydligt då de 
måste anpassa sig efter ytterligare lagar och direktiv. 
 
Slutsats 1: Även om det ofta finns direktiv från styrelse eller ägare som anger vilken form 
nyproducerade bostäder ska upplåtas i, så kan beslutet kring upplåtelseform påverkas av 
yttre faktorer.  
 
Gemensamt för företagen i studien är att kassaflödet är det primära i investeringskalkylen 
oavsett vilken upplåtelseform som är aktuell. Vid bedömning om en investering är lönsam 
eller inte använder majoriteten av företagen sig utav nuvärdesmetoden och en kalkylränta 
fastställd av företaget. Det går tydligt att se fler variabler än investeringskalkylen som 
påverkar investeringsbeslutet och yttre faktorer spelar stor roll. Två av företagen i studien 
valde att investera i ägarlägenheter då upplåtelseformen gav möjlighet att sälja en viss del av 
lägenheterna och få in nytt kapital som krävdes för att kunna genomföra investeringen. Att 
skapa mångfald genom att blanda olika boendeformer har också varit ett av motiven till att 
investera i ägarlägenheter. 
 
Slutsats 2: Kassaflödesanalys och anskaffning av kapital är två parametrar som påverkar 
valet av upplåtelseformen ägarlägenhet.  
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Det råder delade meningar bland respondenterna kring om ägarlägenhet är en god idé eller 
inte. Det kan bero på skillnaden i erfarenheter som respondenterna fått efter att genomfört 
projektet med ägarlägenheter. Det framgår av den empiriska studien med stöd av bestämmelse 
och lagar att bostadsrätten är mer ekonomisk gynnsam än ägarlägenheten för både 
konsumenten och investeraren. Det går därmed att dra slutsatsen att lagar och bestämmelser 
har en stor påverkan på bygg- och fastighetsbolags val av upplåtelseform. Samtliga 
respondenter är överens om att upplåtelseformen ägarlägenhet är svåretablerad. De företag 
som genomfört ägarlägenhetsprojekt har upplevt ett motstånd från banker och 
försäkringsbolag som försvårar investeringsprocessen och det kan vara en bidragande orsak 
till att det produceras få ägarlägenheter. Ytterligare en svårighet som har uppdagats i studien 
med ägarlägenhetens etablering är att det finns få ägarlägenheter i Sverige och därmed få 
jämförelseobjekt när det kommer till prissättning. 
 
Slutsats 3: Åsikterna kring upplåtelseformen ägarlägenhet är inte enhetliga i de bygg- och 
fastighetsbolag som undersökts. Lagar, myndigheter och andra yttre faktorer försvårar 
besluts- och investeringsprocessen vid nyproduktion av ägarlägenheter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8. Modell som visar hur besluts- och investeringsprocessen ser ut vid val av 
upplåtelseform. Egenkonstruerad.   
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6.1 Förslag till vidare forskning 
Vi har i denna studie fått en bra inblick om vilka faktorer som påverkar bygg- och 
fastighetsbolags besluts- och investeringsprocessen gällande upplåtelseformen ägarlägenhet. 
Under studiens gång har vi berört ämnen som vi känner kan vara intressanta att studera vidare 
i framtida forskning. Då ägarlägenheten är en ny boendeform är tidigare forskning begränsad.  
 

• Uppsatsen visar på att lagar och myndigheter inte är anpassade efter ägarlägenheten. 
En studie som fokuserar på hur dessa lagar är uppbyggda mer ingående, samt 
myndigheternas attityd till upplåtelseformen och hur den går att förbättra skulle 
förenkla för investerare i framtiden.  

 
• En intressant aspekt kan också vara att studera ägarlägenheten ur de boendes 

synvinkel. Hur samfälligheten fungerar i praktiken och hur de boende upplever 
ägarlägenheten.  

• Det har framgått i denna uppsats att bygg- och fastighetsbolag upplevt ett motstånd 
från banker och försäkringsbolag när det kommer till upplåtelseformen ägarlägenhet, 
därför kan det vara intressant att studera banker och försäkringsbolags inställning till 
upplåtelseformen.  
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8 Bilagor 
Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
Intervjuguiden användes till Christanstads Fastighets AB, Växjöbostäder AB och Öckerö 
Fastighets AB.  
 
Om intervjupersonen  
• Hur ser din befattning i företaget ut och hur länge har du arbetat på positionen?  
• Vad är din roll i beslutsprocessen?  
 
Besluts/Investeringsprocessen 

1. Hur ser beslutsprocessen ut vid beslut om nyproduktion om 
ägarlägenhet/hyreslägenheter? (steg, inblandade parter, från start till mål)  

2. Hur går ni tillväga när ni tar fram beslutsunderlag för att fatta ett större 
investeringsbeslut?  

3. Hur ser investeringsprocessen ut?    
4. Vilka fattar beslut? Beskriv ert tillvägagångssätt från behov till byggnation. 
5. På vilka sätt undersöker ni olika alternativ till investeringar och jämför de olika 

upplåtelseformerna?  
 
Investeringsunderlag 

6. Vad använder ni för kalkyler vid beräkningar? 
7. Vilka parametrar ingår i kalkylen? 
8. Vilken diskonteringsränta använder ni i investeringskalkylering? 
9. Hur fastställs diskonteringsräntan? 
10. Hur rangordnar ni olika investeringsalternativ inbördes?   
11. Vad innebär investeringskalkyler för det slutgiltiga beslutet? 
12. Hur ser investeringsunderlaget ut? 

Värdering  
13. Hur värderar ni fastigheten i investeringsbedömningen? (kassaflöde, ortspris, m.fl.) 

 
Ägarlägenheter 

14. Efter att ni genomfört projektet med att bygga ägarlägenheter; hur ser ni på 
ägarlägenheternas framtid?  

 
Övrigt  

15. Har ni något övrigt att tillägga som vi inte redan belyst? 
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide  
Intervjuguiden användes till Skanska.  
 
Om intervjupersonen  
• Hur ser din befattning i företaget ut och hur länge har du arbetat på positionen?  
• Vad är din roll i beslutsprocessen?  
 
Besluts/Investeringsprocessen 

1. Hur ser beslutsprocessen ut vid beslut om nyproduktion om 
bostadsrätt/ägarlägenhet/hyreslägenheter? (steg, inblandade parter, från start till mål)  

2. Hur går ni tillväga när ni tar fram beslutsunderlag för att fatta ett större 
investeringsbeslut?  

3. Hur ser investeringsprocessen ut?    
4. Vilka fattar beslut? Beskriv ert tillvägagångssätt från behov till byggnation. 
5. På vilka sätt undersöker ni olika alternativ till investeringar och jämför de olika 

upplåtelseformerna?  
 
Investeringsunderlag 

6. Vad använder ni för kalkyler vid beräkningar? 
7. Vilka parametrar ingår i kalkylen? 
8. Vilken diskonteringsränta använder ni i investeringskalkylering? 
9. Hur fastställs diskonteringsräntan? 
10. Hur rangordnar ni olika investeringsalternativ inbördes?   
11. Vad innebär investeringskalkyler för det slutgiltiga beslutet? 
12. Hur ser investeringsunderlaget ut? 

 
Värdering  

13. Hur värderar ni fastigheten i investeringsbedömningen? (kassaflöde, ortspris, m.fl.) 
 
Ägarlägenheter 

14. Hur ser ni på upplåtelseformen ägarlägenheter? 
 
Övrigt  

15. Har ni något övrigt att tillägga som vi inte redan belyst? 
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