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Förord	  
	  
Vi vill rikta ett stort tack till de respondenter och respektive bolag de företräder som deltagit i 
studien och möjliggjort denna. Vidare vill vi även rikta ett särskilt tack till vår handledare 
Titti Eliasson som stöttat oss genom hela processen. Avslutningsvis vill vi tacka vår 
examinator Eva Berggren samt studenterna i vår seminariegrupp för den värdefulla kritik vi 
fått under tidens gång. 
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Sammanfattning 
	  

Problematiken kring Miljonprogrammet är mer aktuell än någonsin då detta präglas av ett 
omfattande underhållsbehov. Debatten kring hur problematiken ska lösas är av särskilt 
intresse för de allmännyttiga bostadsbolagen då dessa bolag äger en stor andel av 
miljonprogramsbeståndet. På senare år har det blivit större fokus på bolagens affärsmässighet 
i och med införandet av Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsbolag. Detta skapar 
ytterligare utmaningar kring beslutsfattandet för dessa allmännyttiga bolag.  
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken betydelse investeringskalkylen respektive 
sociala aspekter har för allmännyttiga kommunala bostadsbolag vid investeringsbeslut i 
miljonprogramsbeståndet. Med hjälp av en kvalitativ undersökningsmetod undersöks tre 
allmännyttiga kommunala bostadsbolag i sydvästra Sverige. Primärdata har samlats in genom 
enskilda intervjuer medan sekundärdata utgörs av vetenskapliga artiklar, läroböcker och 
rapporter. Den teoretiska referensramen kretsar kring beslutsprocessen där 
investeringskalkylen och sociala aspekter belyses i kontrast till varandra. Även hur dessa 
områden är sammanlänkade presenteras.  
 
Resultatet av studien visar att investeringsbeslutet styrs av de olika bolagens och byggnadens 
unika förutsättningar. Vidare så framgår det att bolagen till väsentligt större del styrs av 
affärsmässighet där investeringskalkylens lönsamhet är avgörande vid investeringsbeslut. Det 
framkommer även att det på lång sikt finns positiva företagseknomiska effekter av de 
områdesnära satsningarna, men där samtliga undersökta bolag trots det ej inkluderar dessa i 
sina investeringskalkyler.  
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1 Inledning 
 
I introduktionen presenteras bakgrund, problemformulering, frågeställning och syfte. Detta 
för att dels göra en nulägesbeskrivning och dels för att förklara studiens syfte.  
 

1.1 Bakgrund 
 
Under 50-talet hade levnadsstandarden i Sverige ökat kraftigt och folk började flytta in till 
städerna i allt större omfattning. Detta i kombination med den då låga bostadsstandarden med 
slitna och trångbodda bostäder gjorde att ett stort behov av bostadsbyggande uppstod. Flera 
utredningar genomfördes för att hitta en lösning på bostadsbristen. 1965 redovisades 
utredningen Höjd bostadsstandard där riksdagen senare samma år beslutade att en miljon 
bostäder skulle byggas under en tioårsperiod mellan åren 1965-1974. Benämningen för denna 
storskaliga byggnation kom att kallas Miljonprogrammet (Hall, 1999 ; Johansson, 2012).  
 
1972 syntes de första tecknen på att Miljonprogrammet hade uppnått sitt mål genom en 
tendens av outhyrda lägenheter. Ambitionen att lösa den akuta bostadsbristen och att höja 
bostadsstandarden hade lyckats. Standarden på boendet var nu internationellt sett mycket högt 
i Sverige med stora, ljusa och genomgående lägenheter. Andelen bostäder med eget bad- eller 
duschrum hade ökat stort och trångboddheten försvann nästan helt (Hall, 1999 ; SABO, 2009) 
 
SABO (2009) beskriver i rapporten Hem för miljoner att cirka var fjärde svensk i dag bor i 
bostäder från Miljonprogrammet. När bostäderna byggdes ansågs de moderna, funktionella 
och gav människor en möjlighet till en ökad levnadsstandard och framtidstro (Hall, 1999). 
Miljonprogrammet har dock under många år kommit att prägla den bostadspolitiska 
diskussionen av helt andra skäl än de positiva aspekter det förde med sig under 60- och 70-
talet. Det som debatterats har till stor del i stället handlat om problematiken med dessa 
områden (Johansson, 2012). 
 
Under de 40-50 år som detta bestånd nu hunnit bli presenterar SABO (2009) att ett 
omfattande renoveringsbehov av både teknisk och funktionell art har uppstått och poängterar 
behovet av att vidta åtgärder. Även Boverket (2003) uppmärksammar i rapporten Bättre koll 
på underhåll problematiken och beskriver att beståndet nu kommit upp i en ålder som innebär 
att omfattande underhållsåtgärder krävs, så som stambyten och kök- och 
badrumsrenoveringar. Den omfattande renoverings- och underhållssituationen konstateras 
även av Reppen och Vidén (2006) där de i inledningskapitlet i boken Att underhålla 
bostadsdrömmen: Kvaliteter och möjligheter i flerbostadshus från 1961–1975 beskriver ett 
allt mer framträdande underhållsberg från Miljonprogrammets flersbostadshus. 
 
I en artikel i Dagens samhälle menar Sundling och Ottosson (2015, 19 mars) att antalet 
bostäder som är i akut behov av renovering, där en renovering måste ske inom en 
femårsperiod, uppgår till 471 000. Att behovet är stort framöver beror enligt SABO (2009) 
inte på ett eftersatt underhåll genom åren, utan på att en så stor mängd byggnader uppfördes 
under en kort tidsperiod. Byggnaderna är således i samma skede i sin livscykel med liknande 
renoveringsbehov. Här menar Boverket (2003) och SABO (2009) att bolagens ekonomiska 
situation blir avgörande för möjligheten till investeringar i beståndet då de 
renoveringsåtgärder som krävs ofta ställer stora krav på finansiella resurser.  
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Här är det enligt Johansson (2012) många som anser att rivning av byggnaderna med en 
radikal förändring i dessa områden kan ses som ett alternativ. Detta talar även Boverket 
(2015) om där de beskriver att rivning kan vara ett alternativ till renovering för en 
fastighetsägare i vissa fall. I Helsingborg finns ett aktuellt exempel på när detta scenario blivit 
realitet där Helsingborgshem nyligen beslutat om rivning av ett flerbostadshus i ett 
miljonprogramsområde (Rantala, 2016, 16 februari).  
 
Utöver det omfattande renoverings- och underhållsbehovet präglas många 
miljonprogramsområden även av en social problematik. Sabo (2009) och Bråmå (2011) 
beskriver att det handlar om en koncentration av socioekonomiskt svaga grupper och ett 
utanförskap grundat i en högre arbetslöshet och lägre inkomster än i andra områden, vilket 
innebär en stor utmaning för Miljonprogrammets fastighetsägare. Detta gäller inte minst för 
de allmännyttiga kommunala bostadsbolagen, som äger störst andel av flerbostadshusen inom 
detta bestånd (SABO, 2009).  
 
Enligt Mörtlund (2013) förväntas dessa bolag ta ett långtgående samhällsansvar, vilket 
innebär både ett etiskt och socialt ansvarstagande. Detta har sin grund i Lagen om 
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (SFS 2010:879), men som även säger att dessa 
bolag ska bedriva sin verksamhet enligt affärsmässiga principer. Thomasson (2009) beskriver 
att detta skapar en mycket komplex situation vid beslutsfattandet inom dessa bolag. 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Miljonprogrammet är särskilt intressant att undersöka då det länge har varit föremål för den 
politiska debatten där problematiken är ständigt aktuell. SABO (2009) och Blomé (2010) 
beskriver att de omfattande renoveringar som krävs i många miljonprogramsområden är svåra 
att motivera företagsekonomiskt. Här har de allmännyttiga bostadsbolagen en särskilt viktig 
roll genom att de är ägare till majoriteten av dessa områden. Fredriksson (2006) beskriver att 
bolagen historiskt sett har tagit ett långtgående samhällsansvar. Med anledning av att lagen 
trädde i kraft 2011 skall de numera kombinera detta samhällsansvar med en affärsmässighet 
på marknadens villkor (SFS 2010:879). Det finns här flera synsätt kring hur de allmännyttiga 
kommunala bostadsbolagen ska bedriva sin verksamhet utifrån dessa förutsättningar. 
 
Blomé (2015) beskriver att den nya lagstiftningen innebär att det företagsekonomiska 
perspektivet och avkastningskravet har blivit allt mer centralt vid bolagens beslutsfattande. 
Ett steg längre i detta resonemang går Westerdahl (2015) som konstaterar att 
lönsamhetskalkyler är det som har störst genomslagskraft i beslutsfattandet vid investeringar 
inom de allmännyttiga bostadsbolagen. Ett bredare synsätt presenterar Salonen (2015) i sin tur 
som menar att allmännyttans roll och beslutsfattande inte avgörs utifrån enbart strikta 
företagsekonomiska perspektiv utan även av ett bredare övervägande om samhällsansvaret. 
Han konstaterar dessutom att denna affärs- och samhällsnytta är oproblematisk att förena. 
 
Detta resonemang utvecklar Blomé (2010, 2015) som menar att ett bredare synsätt kan vara 
fördelaktigt att tillämpa. Han presenterar i sin forskning en tydlig koppling mellan sociala 
investeringar och positiva företagsekonomiska effekter, men där detta samband dock inte tas i 
beaktande när bolagen räknar på en investerings lönsamhet. Här beskriver han ett 
forskningsgap då han menar kopplingen mellan sociala investeringar och företagsekonomiska 
effekter ej har utforskats, utan att det hittills inom akademin endast har varit kopplingen 
mellan sociala investeringar och samhällsekonomiska effekter som undersökts. (Blomé, 2010, 
2015). 
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Utifrån detta forskningsgap som Blomé presenterar samt den omdiskuterade situation som 
råder inom Miljonprogrammet vill vi med vår studie därför undersöka hur de allmännyttiga 
kommunala bostadsbolagen fattar investeringsbeslut i detta bestånd.  
 

1.3 Problemformulering 
 
Vilken betydelse har investeringskalkylen respektive sociala aspekter för allmännyttiga 
kommunala bostadsbolag vid investeringsbeslut i miljonprogramsbeståndet? 
 

1.4 Syfte  
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken betydelse investeringskalkylen respektive 
sociala aspekter har för allmännyttiga kommunala bostadsbolag vid investeringsbeslut i 
miljonprogramsbeståndet. Vidare vill vi undersöka om sociala investeringar kan ge positiva 
företagsekonomiska effekter och om bolagens beslutsprocess i så fall kan underlättas utifrån 
detta samband. 
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2 Teoretisk referensram 
 
Kapitlet inleds med en förklaring om de förutsättningar som råder för Miljonprogrammet 
med det aktuella renoveringsbehovet, samt förutsättningarna för de allmännyttiga 
kommunala bostadsbolagen. Även relevanta lagar på området tas upp. Detta för att på 
teoretiskt sätt konkretisera den problematiska situation som föreligger. Efterföljande avsnitt 
behandlar beslutsteori med de modeller som kan användas för att förklara en beslutsprocess. 
Till sist redogör vi mer specifikt för de faktorer som kan påverka investeringsbeslutet för ett 
allmännyttigt kommunalt bostadsbolag vid investeringar i miljonprogramsbeståndet. Detta 
utgörs av avsnitten investeringskalkylen och sociala aspekter. 
 
 

2.1 Aktuell situation  
 

2.1.1 Miljonprogrammet och synen på renoveringsbehovet 
 
SABO (2009) beskriver i rapporten Hem för miljoner att cirka var fjärde svensk i dag bor i 
bostäder från Miljonprogrammet. Även om dessa bostäder i regel ses som välplanerade och 
funktionella även med dagens mått så finns det andra faktorer som gör att en renovering 
måste ske. Detta då husen börjar få allt mer omfattande tekniska brister. Det är ofta frågan om 
omfattande och akuta renoveringsåtgärder så som fuktproblem i våtrum och uttjänta 
installationer för vatten och avlopp. Att åtgärda dessa brister sker vanligtvis genom ett så 
kallat stambyte som genomförs i samband med en större renovering av den enskilda 
lägenheten där kök och badrum totalrenoveras. Utöver detta så har många byggnader även ett 
behov av att renovera eller byta ut elinstallationer, värmesytem och ventilationssystem för att 
få dessa att leva upp till dagens standard. Utvändigt krävs åtgärder för bland annat takläckage 
och ruttnande fönster (SABO, 2009 ; Boverket, 2003) 
 
Det finns även en annan problematik med att de flesta byggnaderna i Miljonprogrammet idag 
är 40 år gamla och ännu äldre. På dessa 40 år har flera nya samhällskrav uppstått och skärpts. 
Ökade krav på tillgänglighet infördes i början på 1970-talet, kort efter det att 
Miljonprogrammets bostäder var färdigställda. Detta medförde att de snabbt blev omoderna 
(SABO, 2009). Dessa krav har efterhand kompletterats och skärpts vilket idag ställer höga 
krav på byggnadernas utformning då alla skall kunna använda den byggda miljön, enligt 
Boverkets byggregler (BFS 2011:6). 
 
Även ur ett miljöperspektiv är situationen idag annorlunda mot när Miljonprogrammets 
bostäder uppfördes. De regler som ställs ur hälsosynpunkt för boendemiljön är skärpta där 
t.ex. lägre tillåtna gränsvärdena för PCB, asbest och radon idag gäller. Vid en renovering 
måste dessa krav tas hänsyn till och en sanering av byggnaden kan då krävas. Även 
miljöfrågor ur ett hållbarhetsperspektiv, som genomsyrar dagens samhälle, var inte av lika 
stor vikt vid när Miljonprogrammet byggdes. Idag ställs stora krav på låg energiförbrukning 
för byggnader enligt (SABO, 2009), där riktlinjerna regleras i Boverkets byggregler (BFS 
2011:6). De vanligaste energieffektiviserande åtgärderna som genomförs i 
miljonprogramshusen är fönsterbyte, utbyte av värme- och ventilationssystem samt 
tilläggsisolering (SABO, 2009). 
 
Om alla dessa krav på en byggnad skall uppnås så är det frågan om en så kallad fullständig 
upprustning. Detta alternativ innebär att tillgänglighetsanpassning, miljöanpassning och 
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energieffektivisering genomförs där bostäderna i stort sett får samma standard som vid en 
nybyggnation (Reppen & Vidén, 2006 ; SABO, 2009).  
 

2.1.2 Rivning som ett alternativ till renovering? 
 
SABO (2009) beskriver att det finns olika förutsättningar som bestämmer renoveringsbehovet 
och renoveringsmöjligheterna för Miljonprogrammets bostäder. De menar dock att alla 
bostadsområden och fastigheter inte kan hanteras likadant, utan att företagen bör skapa sina 
egna strategier för vad som ska göras med sitt bestånd utifrån vad som är bäst lämpat för 
företagets och fastighetens förutsättningar. Strategierna kan således vara allt från renovering, 
försäljning eller rivning, anpassat till bolagets specifika förutsättningar (SABO, 2009). 
 
Enligt Boverket (2015) kan rivning vara ett alternativ för en fastighetsägare i vissa fall. De 
lägenheter från Miljonprogrammet flerbostadsområden som idag rivs ligger i de flesta fall i 
kommuner med ett överskott på bostäder, där svårigheter med att hyra ut är den största 
orsaken. Boverket (2014) menar dock att rivning av dessa bostäder kan komma att ske även 
på andra mer attraktiva orter, med större tryck på bostadsmarknaden, om fastighetsbolagen 
väljer att ta beslutet att riva och bygga nytt framför att renovera.   
 
Även Johansson (2012) beskriver i Miljonprogrammet – utveckla eller avveckla? att 
alternativen för en fastighetsägare till detta bestånd är att antingen renovera eller riva. Hon 
konstaterar dock att en rivning inte ses som en optimal lösning. Detta är även vad Power 
(2008) anser där hon påvisar stora ekonomiska, sociala och miljömässiga fördelar med 
renovering jämfört med rivning. 
 

2.1.3 Allmännyttiga kommunala bostadsbolags förutsättningar 
 
De största enskilda ägarna till Miljonprogrammets fastighetsbestånd är de allmännyttiga 
kommunala bostadsbolagen (SABO, 2009). De uppstod genom statens initiativ att få 
kommunerna att förse Sveriges invånare med bra bostäder. Målet var ett välfärdsprogram där 
alla skulle få tillgång till ett boende med god standard och som en följd av detta bildades de 
allmännyttiga kommunala bostadsbolagen runtom i Sverige. De fick även i uppgift att fungera 
som en motverkande faktor till landets övriga marknadskrafter genom att bolagen skulle 
drivas utan vinstintresse (Fredriksson, 2006 ; SFS 1991:900). 
 
Sedan Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (SFS 2010:879) trädde i kraft 
den 1 januari 2011 ser situationen något annorlunda ut. Lagen innebär att ett allmännyttigt 
kommunalt bostadsaktiebolag ska bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer. 
Innebörden av affärsmässiga principer är att bolagen utgår från att skapa långsiktig lönsamhet 
för bolaget. Affärsmässiga principer innebär också att bolaget inte skall ha några speciella 
ekonomiska fördelar gentemot privata aktörer. Kommunen och bolaget har åtskilda 
ekonomier och de krav som ställs på bolagen är därför marknadsmässiga avkastningskrav. Ett 
sådant avkastningskrav utgår alltid från de förutsättningar som råder på den marknad som 
bolaget agerar på. Förutom att bolaget ska bedriva verksamheten enligt dessa affärsmässiga 
principer ska det likt tidigare ha ett allmännyttigt syfte med sin verksamhet och 
huvudsakligen gynna bostadsförsörjningen i den eller de kommuner där det verkar. Lagen är 
även tydlig med att de allmännyttiga kommunala bostadsbolagen har ett stort samhällsansvar 
(SFS 2010:879). Detta innefattar både ett etiskt och socialt ansvarstagande enligt Mörtlund 
(2013). 
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Figur	  1	  De	  allmännyttiga	  kommunala	  bostadsbolagens	  förutsättningar	  (egenkonstruerad) 

 
Denna struktur, som innebär att ett bolag ägs av kommunen och samtidigt är ett vinstdrivande 
aktiebolag, kan även definieras som en hybridorganisation enligt Thomasson (2009). Hon 
menar att en hybridorganisation kännetecknas av egenskaper från både privat och offentlig 
sektor och att de därför har karaktärsdrag från båda sorterna. De beskrivs som organisationer 
som skapats med allmänhetens behov i fokus men där bolaget agerar likt en privat aktör.  
 
En tolkning av vad lagändringen inneburit för dessa bolag är den Blomé (2015) gör, där han 
beskriver att förändringarna främst inneburit att det företagsekonomiska perspektivet och 
avkastningskravet har blivit allt mer centralt vid bolagens beslutsfattande. Han menar att de 
de nu ska ses som vilket aktiebolag som helst med regelverk för årsredovisningar och 
redovisningsprinciper.  
    
 

2.1.4 Bruksvärdeprincipen 
 
En hyresvärds möjlighet till att ta ut en hyra begränsas av bruksvärdesprincipen där hyran 
utifrån denna ska fastställas till ett skäligt belopp. För att avgöra om hyresnivån är skälig eller 
inte görs en jämförelse med andra lägenheter med likvärdiga förutsättningar. En lägenhets 
bruksvärde är det värde för hyresgästen som lägenheten har ur en praktisk synvinkel. Det som 
beaktas vid bedömningen är faktorer som lägenhetens storlek, modernitet och standard. En 
lägenhet med högre standard har enligt bruksvärdesprincipen ett högre bruksvärde, och 
därmed skapas möjligheter för att ta ut en högre hyra. Det finns dock undantagsregler som 
möjliggör att en hyresvärd och en hyresgästorganisation, vid nyprocucerade 
bostadslägenheter, kan avtala om högre hyror än vad som är tillåts enligt 
bruksvärdesprincipen. Syftet med detta är att stimulera nyproduktionen av bostäder (SFS 
1970:994 ; Hyresnämnden, 2015a ; Hyresnämnden, 2015b). 
 

2.2 Beslutsteori 

2.2.1 Vad är ett beslut? 
 
Beslutsfattande är en väsentlig del i en organisation där små och stora beslut ständigt fattas. 
Enligt Harrison (1996) innebär ett beslut att en bedömning görs om vilken åtgärd som borde 

Allmännyttans	  
förutsättningar	  

Socialt	  
ansvarstagande	  Affärsmässighet	  
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vidtas i en viss situation, efter en diskussion om olika handlingsalternativ. En liknande 
beskrivning gör Frishammar (2003) som menar att ett beslut består av en rad faktorer där 
olika alternativ först identifieras för att i slutändan leda till ett handlingstagande. Det 
alternativ som sedan väljs kommer sedan att påverka organisationens framtidsutsikter. Detta 
menar även Harrison (1996) som understryker vikten av beslutsfattande och strategiska 
beslut, då dessa på längre sikt påverkar hela organisationens fortlevnad och möjlighet till 
utveckling. 

2.2.2 Beslutsprocessen  
 
För att få en bild över skedena i en beslutsprocess kan olika modeller användas. Edlund, 
Högberg & Leonardz (1999) beskriver att beslutsmodeller vid investeringsbeslut kan delas in 
deskriptiva och normativa beslutsteorier.  
 

2.2.3 Deskriptiv beslutsmodell 
 
Den deskriptiva beslutsmodellen beskriver hur beslutsfattande faktiskt går till och ser ut i 
verkligheten. Modellen tar hänsyn till de svårigheter som uppstår vid verkliga 
beslutssituationer. I praktiken är det inte rimligt att de uppsatta målen alltid nås till fullo. 
Modellen syftar därför istället till att komma närmare verkligheten där det ofta är fråga om att 
uppnå en acceptabel nivå. Orsaken till detta bygger på att människan har svårt att hantera 
mycket information och gärna undviker att göra detta då det är tids- och resurskrävande 
(Edlund et al., 1999). 
 

2.2.4 Normativ beslutsmodell 
 
En normativ beslutsmodell utformas efter en teoretisk grund om hur beslut bör fattas. Den 
bygger på antagandet att en organisation eller person kan fatta beslut för att nå den bästa 
lösningen på ett problem. Den normativa modellen bygger också på en rationell och logisk 
tankeprocess där det antas att informationen som finns tillgänglig ehandlas med givna 
beslutsregler. Modellen har fått mycket kritik då den anses vara för teoretisk. 
Beslutsprocessen antas ske i flera separata steg där det förutsätts att värderingar, mål, medel 
och fakta kan hållas separerade. Detta är oftast inte fallet i verkligheten (Edlund et al., 1999). 
 

2.2.5 Beslutsmodell vid fastighetsinvestering 
 
Beslutsfattande vid fastighetsinvesteringar är ett område som det finns lite forskning på enligt 
Roberts och Henneberry (2007). De beskriver att beslutsfattandet inom fastighetsbranschen 
sker med en mer förenklad beslutsprocess än den som beskrivs i teorin. De riktar kritik till 
detta då de menar att förenklingen kan innebära att beslutsprocessen lämnas öppen för 
beslutsfattarens egna åsikter och omdömen vilket skulle kunna skapa ett vinklat beslut. 
Således är risken att ett rationellt beslut frångås och de presenterar därför en egen 
beslutsmodell att använda vid fastighetsinvesteringar. Denna har utgångspunkt i olika 
normativa beslutsmodeller inom ämnet och består av tio steg som följs i en viss ordning. 
Dessa är målsättning, strategi, sökande, analys, prognos, tillämpning av beslutskriterier, 
avvägning, granskning, val och beslut (Roberts & Henneberry, 2007). 
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2.3 Investeringskalkylen som en del i investeringsbeslutet 
 
Utångspunkten för investeringskalkylen är att den ska bidra till att företaget eller 
fastighetsägaren fattar bra beslut (Brealy, Myers & Allen, 2014). Bra beslut syftar på att 
ekonomisk lönsamhet skapas för företagets ägare. Enligt Greve (2011) är detta nämligen det 
största målet med ett företags verksamhet. Enligt lagen om allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag (2010:879) är lönsamhet, som en del av affärsmässigheten, också en 
väsentlig del av just dessa bolags verksamhet.  
	  

2.3.1 Definitionen av en investering och investeringskalkylen 
 
Enligt Greve (2003) och Brealy et al. (2014) kan en investering definieras som en resurs som 
anskaffas idag för att ge en avkastning i framtiden. När det gäller investeringar i fastigheter så 
skiljer sig dessa mot andra varaktiga produkter menar Bejrum och Lundström (1990), då 
dessa har en väldigt lång ekonomisk livslängd. Detta beskriver även Institutet för värdering av 
fastigheter samhällsbyggarna (2015), som menar att dessa investeringar kännetecknas av en 
stor långsiktighet. 
   
För att bedöma en investerings lönsamhet används en investeringskalkyl. 
Investeringskalkylen är därför avgörande för beslutet om vilken investering som ska väljas. 
Vid en investeringssituation finns det ofta olika alternativ men då företag vanligen präglas av 
begränsade resurser måste beslut fattas om vilken investering som ska genomföras (Brealy et 
al., 2014). För att kunna göra denna bedömning och se vilket investeringsalternativ som är 
mest lönsamt är det därför viktigt att kalkylerna för de olika alternativen vägs mot varandra 
(Greve, 2003).  
    
    

2.3.2 Nuvärdesmetoden 
 
En av de kalkyler som används mest vid investeringar är enligt Espinoza och Morris (2013) 
nuvärdesmetoden. Den är en sammanvävning av olika värderingsmetoder där årliga framtida 
kassaflöden diskonteras, med hjälp av en kalkylräntesats, till den tidpunkt då investeringen 
önskas värderas. Metoden innebär att framtida kassaflöden räknas om till dagens 
penningvärde och ett nuvärde för investeringen erhålls (Brealy et al., 2014). Om nuvärdet blir 
positivt i förhållande till investeringskostnaden anses det att projektet bör genomföras. På så 
sätt kan olika projekt inom ett företag jämföras för att identifiera det mest lönsamma 
projektet, förutsatt att livslängden för dessa är den samma (Greve, 2011).  
 
 
 

	  
Figur	  2	  Nuvärdesmetoden	  enligt	  Brealy	  et	  al.,	  (2014).	  
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Enligt Byggherrerollen (2012) är nuvärdesmetoden den kalkyl och beräkningsmetod som är 
vanligast vid investeringsbeslut i fastighetsbranschen. Det är enligt Westerdahl (2015) också 
den metod, med olika varianter av den, som används när de kommunala allmännyttiga 
bostadsbolagen gör sina investeringsbedömningar. Westerdahl (2015) beskriver:  
 
“Det finns en grundläggande teknik för hur detta sker. I ett första steg ska 
betalningsströmmar beräknas, alltså de pengar som kommer att betalas ut från företagen och 
de hyror och annat som kommer företaget till del. Detta beräknas för ett antal år framåt i 
tiden: pengar ut och pengar in. Det finns också ett slutgiltigt värde på investeringen vid 
denna framtida tidpunkt. Sedan räknas detta om till något som gäller i dag och kallas 
nuvärde. Allt vilar på den finansiella ekonomins princip: En krona i dag är mer värd än en 
krona i morgon.” (s. 30) 
	  

2.3.3 Investeringskalkylens variabler 
 
När nuvärdesmetoden används vid investeringsbeslut i fastigheter finner Lind och Nordlund 
(2014) att det huvudsakligen finns tre fundamentala beståndsdelar att ta hänsyn till. Dessa är 
uppskattning av framtida driftnetto, restvärde samt kalkylräntan.  
	  

2.3.4 Kalkylränta 
 
Investerare har ett behov av ett instrument som kan göra framtida konsumtion jämförbar med 
konsumtion idag. Kalkylräntan är ett sådant verktyg då denna procentsats möjliggör en 
jämförelse av olika kassaflöden över tid, genom att fungera som en omräkningsfaktor, enligt 
Institutet för värdering av fastigheter och samhällsbyggarna (2015). Enligt Fristedt, Ryd och 
Sandesten (2012) är kalkylräntan den ränta ett fastighetsbolag använder vid 
investeringskalkylering och kan enligt Greve (2003) också liknas vid investeringens 
förväntade avkastning. Inom ett företag fastställs en kalkylränta baserat på det 
avkastningskrav som ställs från dess ägare. En fastighetsinvesterare måste göra ett antagande 
om vilken kalkylränta som skall användas i beräkningen av nuvärdet. Valet av kalkylränta har 
stor påverkan på resultatet av beräkningen och bedömningen av kalkylräntan blir således av 
stor vikt. Detta styrs av det enskilda företaget eller den enskilda investerarens förutsättningar 
(Institutet för värdering av fastigheter och samhällsbyggarna, 2015). 
 

2.3.5 Restvärde  
 
Enligt Bejrum och Lundström (1990) är en fastighets restvärde det försäljningspris den 
inbringar vid kalkylperiodens slut. Detta kan även ses som fastighetens framtida 
marknadsvärde enligt Greve (2011). Restvärdet påverkas av kalkylperiodens längd. Är 
kalkylperioden kortare än den beräknade ekonomiska livslängden för fastigheten innebär 
normalt sett en försäljning ett positivt restvärde. Restvärdets funktion i nuvärdesmetoden är 
att värdet adderas på det sista årliga nettokassaflödet. Syftet med detta är att få med 
fastighetens värde vid kalkylperiodens slut som en del i investeringskalkylen. Att uppskatta 
restvärdet för en investering kan vara problematiskt eftersom alla prognoser präglas av en viss 
osäkerhet. Ju längre tidsperiod som används i beräkningen desto större osäkerhet finns det i 
kalkylen och därmed restvärdet, vilket är viktigt att ha i åtanke vid en investeringsbedömning 
(Greve, 2011). 
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2.3.6 Driftnetto 
 
Driftnetto är det årliga överskott som finns kvar när intäkterna för en fastighet subtraheras 
med kostnaderna, vilket kan liknas vid det årliga nettokassaflödet (Institutet för värdering av 
fastigheter och samhällsbyggarna, 2015 ; Lind & Nordlund, 2014). Mer ingående kan 
driftnettot beskrivas som det ekonomiska resultatet för en fastighet, vilket utgörs av 
hyresintäkter minus drift- och underhållskostnader, fastighetsskatt och tomträttsavgäld. Ett 
högre driftnetto uppstår genom ökade intäkter eller minskade kostnader, där ett ökat driftnetto 
i sin tur kan ge ett högre fastighetsvärde SABO (2009). För att bedöma det årliga 
nettokassaflödet görs en schablonisering av de framtida betalningsströmmarna så som 
hyresutveckling och drift- och underhållskostnader. Genom att schabloniseringen av dessa 
betalningsströmmar endast bygger på uppskattningar kan det framtida nettokassaflödet därför 
vara svårt att förutse (Institutet för värdering av fastigheter och samhällsbyggarna, 2015).  
 

2.4 Sociala aspekter som en del i investeringsbeslutet 
	  

2.4.1 Avgränsning och definition 

Begreppet sociala aspekter är ett omfattande område där studien inte har för avsikt att mer 
ingående fastställa exakt vad som ingår under detta begrepp. Istället utgår undersökningen 
från den definition som Blomé (2010) ger där han beskriver de sociala aspekterna som en del i 
vad han kallar för områdesnära satsningar. 

Blomé (2010) beskriver de åtgärder som är aktuella för att rusta upp miljonprogramsområden 
som områdesnära insatser, vilket innebär satsningar som sker i direkt anslutning till det 
aktuella området. Han menar att en sådan satsning delas in i fysiska investeringar och sociala 
investeringar, där dessa naturligt går hand i hand med varandra. Vidare menar han att denna 
kombination skapar positiva företagsekonomiska effekter, vilka kan urskiljas genom ett högre 
driftnetto och restvärde för en byggnad. De fysiska investeringar Blomé (2011) presenterar 
består av åtgärder som fokus på återställning av byggnaderna till dess ursprungliga standard, 
införande av listor med akuta underhållsåtgärder, upprustning och förnyelse av utemiljön, 
underhåll av byggnaderna samt underhåll av lägenheterna. Sociala investeringar i sin tur är 
öronmärkta ekonomiska resurser, fokus på yngre människor, inga tidsbegränsade projekt, 
hyresgästinvolvering vid beslutsfattandet där initiativ från hyresgästerna uppmuntras samt 
informering och involvering av andra lokala aktörer (Blomé, 2011). Det är enligt Blomé 
(2015) dessa sociala investeringar som det finns en särskild svårighet för fastighetsägare att se 
företagsekonomisk lönsamhet i. 
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Figur	  3	  Förklaring	  av	  de	  områdesnära	  satsningarna	  (egenkonstruerad)	  

Även Bråmå (2011) beskriver att dessa områdesinriktade åtgärder kan delas upp i fysiska 
åtgärder av områdets fastigheter och i sociala investeringar. Hon menar att det i praktiken ges 
utrymme för båda typerna i en och samma satsning då de är relaterade till varandra och de 
därför inte är att se som separata åtgärder.  

2.4.2 De områdesnära satsningarnas påverkan på driftnettot 
 
Enligt SABO (2009) är det ofta en fråga om omfattande renoveringar för fastigheter inom 
Miljonprogrammet. Detta är förenat med mycket stora kostnader för en fastighetsägare. 
Blomé (2010) beskriver att dessa större investeringar i fastigheterna som renoveringarna 
innebär, i många fall inte är ekonomiskt försvarbara. Detta beror till stor del på att det i 
praktiken inte är möjligt att ta ut en så pass hög hyra som skulle krävas för att täcka kostnaden 
för investeringen. Här måste fastighetsägarna enligt Blomé (2012) få incitament till att 
genomföra underhållsprojekt genom en möjlighet att ta ut en högre hyra i byggnader där 
sådana investeringar genomförs. Den standardhöjning dessa renoveringar medför måste helt 
enkelt få en tydligare effekt på hyresintäkterna genom att en högre hyra tillåts att tas ut, menar 
Blomé (2012). 
 
Även om det innebär stora kostnader för ett fastighetsbolag att genomföra renoveringar i 
miljonprogramsområden kan och bör dessa trots allt genomföras, då de kan motiveras ur ett 
avkastningspespektiv, menar Blomé (2010). Han beskriver att renoveringsåtgärder kan 
motverka de sociala problem som är karaktäristiska för miljonprogrammsområden vilket i sin 
tur bidrar till en bättre avkastning för fastigheten. Förklaringen till detta är att en minskad 
social problematik har ett direkt samband med minskade kostnader i drift och underhåll för en 
fastighetsägare. Här menar Blomé (2010) att områdesnära satsningar som sker aktivt och i 
samråd med de boende i området, kan minska en fastighetsägares kostnad för drift och 
underhåll med upp till 16 procent. Han poängterar därför vikten av att hyresgästerna 
involveras vid beslutsfattandet och att initiativtagande från dessa uppmuntras. De minskade 
kostnaderna kan härledas till en minskad skadegörelse och en ökad trivsel för de boende i 
området, och innebär i slutändan ett högre driftnetto för fastigheten (Blomé, 2010). Detta är 
en ekonomisk effekt som fastighetsbolag vid investeringsbeslut normalt sett inte tar i 
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beaktning i sina investeringskalkyler, men som borde ges utrymme i dessa, konstaterar Blomé 
(2015). 	  
 

2.4.3 De områdesnära satsningarnas påverkan på restvärdet 
 
Enligt Institutet för värdering av fastigheter och samhällsbyggarna (2015) kan fysiska 
investeringar i en byggnad innebära ett ökat restvärde då kapital investeras i byggnaden. 
Förutom detta så kan restvärdet för fastigheterna enligt Blomé (2010) och Salonen (2015) 
även öka genom de positiva effekter som uppstår i ett bostadsområde till följd av områdesnära 
satsningar. Även Bråmå (2011) beskriver hur sociala och fysiska åtgärder kan bidra till att 
lyfta ett område och att områdets attraktivitet då ökar. Blome (2010) och Salonen (2015) 
menar att sådana satsningar ger en positiv effekt på värdeutvecklingen för hela området och 
att kombinationen av dessa förefaller som en naturlig process. Salonen (2015) beskriver:  
 
“De hyresgästnära och områdesvisa insatserna framstår som relativt oproblematiska när det 
gäller balansering mellan affärs- och samhällsnytta. Om dessa leder till positiva gensvar hos 
de boende leder detta långsiktigt till trygghet, trivsel och i slutändan bättre anseende och 
höjda fastighetsvärden.” (s. 7) 
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2.5 Sammanfattning av teoretisk referensram 

 
 

	  
	  

Figur	  4	  Sammanfattande	  modell	  av	  teoretisk	  referensram	  (egenkonstruerad)	  

	  
	  
	  

Modellen är en sammanfattning av den teoretiska referensramen. Den presenterar att 
beslutsprocessen påverkas av flera olika områden. Det första området grundar sig på avsnittet 
Aktuell situation som utgörs av framförallt Miljonprogrammet och hur renoveringsbehovet ser 
ut här, samt de allmännyttiga kommunala bostadsbolagens förutsättningar. Utifrån dessa 
förutsättningar tydliggör modellen sedan de två resterande områdena att se som delar i 
beslutsprocessen för dessa bolag; investeringskalkylen och sociala aspekter. Pilen mellan de 
två områdena representerar slutligen det teoretiska samband som finns mellan dessa områden. 
Allt kretsar i slutändan kring de olika områdenas påverkan på investeringsbeslutet, och 
således kring studiens syfte.  
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3. Metod 
 
I detta kapitel presenteras genomförandet och de arbetssätt som använts under författandet 
av uppsatsen.  
 
 
 

3.1 Forskningsansats 
	  
Avsikten med studien var att beskriva hur ett visst fenomen ser ut i verkligheten. Studiens 
utformning blev därför av typen deskriptiv. För att skapa en uppfattning om fenomenet och 
forskningsfrågan genomfördes inledningsvis en pilotintervju med en forskare på området.  
 
Information utifrån redan etablerade teorier valdes som grund för den teoretiska 
referensramen genom en deduktiv ansats. Metoden innebär att redan etablerade teorier som 
finns på området undersöks före det att ny empirisk information samlas in. Författarna skapar 
sig alltså först en egen bild och bildar sig en egen uppfattning av ämnet före det att empiriska 
undersökningar genomförs. Den insamlade empirin används sedan för att se om 
förväntningarna överensstämmer med verkligheten (Jacobsen, 2002). Den deduktiva ansatsen 
valdes då det fanns ett behov av att först samla kunskap inom området med redan etablerade 
teorier att bygga vidare på.  
 

3.2 Kvalitativ metod 
 
Vid valet av metod för undersökningen lades stor vikt vid att respondenterna ej skulle 
begränsas i de möjliga svar som kunde ges. Detta innebar att en kvantitativ metod i form av 
enkätundersökningar eller liknande ej var att föredra utan i stället en kvalitativ metod. Då 
arbetssättet och strategierna kan skilja sig åt mycket mellan olika allmännyttiga kommunala 
bostadsbolag ansågs det även extra viktigt att få närhet till respondenterna där de fick svara 
fritt och utveckla sina resonemang utan hinder. Även detta uppnås främst med den kvalitativa 
undersökningen och hade inte varit lika genomförbart med en kvantitativ metod (Jacobsen, 
2002).  
 

3.3 Datainsamlig 
 
I syfte att skapa en så god bild och förståelse som möjligt för det fenomen som avseddes att 
undersökas genomfördes inledningsvis en pilotintervju med Ingrid Svetoft som är Teknologie 
doktor i byggnadsekonomi. Här föreslog Ingrid vinklingen sociala investeringar och dess 
koppling till företagsekonomi utifrån Gunnar Blomés forskning. Utifrån vad som framkom 
vid pilotintervjun samlades både primär- och sekundärdata in. Primärdata är information 
insamlad direkt från ursprungskällan som t.ex. intervjuer, medan sekundärdata är information 
som samlats in av andra undersökare. (Jacobsen, 2002) 
 

3.3.1 Sekundärdata 
	  
Undersökningen har utgått från sekundärdata i form av vetenskapliga artiklar, myndigheters 
och organisationers publikationer i form av rapporter samt läroböcker. Läroböckerna 
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användes som en grund för att förklara begrepp och ge en god grundförståelse till de 
vetenskapliga artiklarna. De vetenskapliga artiklarna befäste sedan information som 
läroböckerna presenterat samt bidrog med mer djupgående information om det aktuella 
problemområdet. Till viss del har internationella artiklar använts som kritiskt granskades för 
att säkerställa dess relevans för undersökningens fenomen. De vetenskapliga artiklarna söktes 
upp och hämtades genom databasen Summon medan rapporterna återfanns på myndigheternas 
och organisationernas hemsidor. 
 

3.3.2 Primärdata  
	  
Primärdatan som samlats in för undersökningen skedde genom tre intervjuer med 
representanter från tre olika allmännyttiga kommunala bostadsbolag. Följande personer 
intervjuades: 
 
Malin Lindquist, Marknadschef Fabo 
Jonas Stark, Ekonomichef Hfab 
Björn Ravemark, Projektledare Helsingborgshem 
 
En önskan var att intervjuerna skulle ske på plats för att uppnå närheten till respondenten som 
den kvalitativa undersökningen syftar till. Intervjuerna genomfördes därför på respektive 
bolags huvudkontor och varade mellan 45-60 minuter. För att få ett så bra och komplett 
underlag som möjligt spelades samtliga intervjuer in. Detta förhindrade feltolkningar genom 
att det var möjligt att gå tillbaka och lyssna ord för ord vad som sades. Att spela in materialet 
underlättade också under själva intervjun då fokus ej behövde ligga på att anteckna allt det 
som sägs utan istället på att lyssna aktivt och ställa följdfrågor.  
 
Den intervjutyp som valdes var en semistrukturerad intervju då denna gav respondenterna 
utrymme att utveckla sina svar, idéer och reflektioner vilket var något som eftersträvades 
(Jacobsen, 2002).  Intervjuerna inleddes med att syftet med studien beskrevs ingående. 
Därefter frågades om samtycke för inspelning av intervjun, vilket tilläts av samtliga 
respondenter. Respondenterna erbjöds också att vara anonyma vilket samtliga respondenter 
avböjde. Frågorna ställdes löpande en åt gången med utgångspunkt i den struktur och ordning 
som förberetts. Detta för att ordningsföljden på frågorna skulle kännas naturlig och båda 
parter skulle uppleva att intervjun hade en röd tråd. Dock beaktades det att respondenterna 
tilläts tala fritt och utveckla sina svar fullt ut när de önskade och att följdfrågor istället fick 
komplettera sådant som ej besvarats. På detta sätt krävdes inte att alla planerade frågor 
ställdes, de blev istället besvarade på ett naturligt sätt när respondenterna gavs utrymme att 
utveckla svaren fritt. Denna metod ansågs ge mer djup i intervjuerna, men där det dock 
krävdes uppmärksamhet i att leda respondenten tillbaka till intervjuns syfte vid för stora 
utsvävningar från ämnet. 
 

3.4 Urval för intervjuer  
	  
För att bestämma vilka aktörer som skulle intervjuas fördes en noggrann diskussion kring 
detta. Det urval som användes för att identifiera vilken del av populationen som skulle 
intervjuas var ett icke sannolikhetsurval. Detta innebär att företagen som undersökts inte 
valdes slumpmässigt Jacobsen (2002). Urvalet för intervjuerna berodde också till stor del på 
företagens samarbetsvilja.  
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Vid valet av urval eftersöktes jämförbara företag utifrån liknande ägarstruktur, storlek och 
fastighetsbestånd. Halmstads kommunala fastighetsbolag, Hfab, blev det första valet eftersom 
detta var ett lokalt välkänt bolag i Halmstad och som dessutom hade ett 
miljonprogramsbestånd. Nästa valda bolag blev Helsingborgshem eftersom de likt Hfab var 
ett allmännyttigt kommunalt bostadsbolag och ägare till miljonprogramshus. Att städerna de 
verkar i var närliggande geografiskt och jämförbara i storlek bidrog också till valet av 
Helsingborgshem som andra respondent. Detta gällde även för valet av det tredje bolaget 
Falkenbergs Bostads AB, Fabo som också sågs som ett jämförbart bolag utifrån dessa 
parametrar.  
 
När tre möjliga bolag var funna skickades ett mejl ut till dessa där syftet med studien 
beskrevs, samt en förfrågan om vilken person inom bolaget som var insatt i just detta område. 
Detta gjordes eftersom personer med rätt kunskap ofta kan ha olika titlar inom olika företag. I 
förfrågan erbjöds även bolaget och respondenten att vara anonyma om de så önskade. Av de 
tre bolag som kontaktades tackade samtliga ja till en intervju, där sedan tid för genomförandet 
av dessa bokades in. 
 

3.5 Sammanställning av intervjuresultat 
	  
Efter varje intervju transkriberades all information för att sedan lättare kunna sammanställa 
det viktigaste från intervjun. Detta gjordes medan varje intervju nyligen var genomförd för att 
få med mer av de eventuella nyanser som intervjuerna kan ha präglats av. Tolkningen av 
intervjuerna genomfördes genom att försöka hitta de gemensamma dragen och att 
kategorisera svaren från respondenterna. Detta möjliggjorde en mer strukturerad data vilket 
sedan utgjorde grundstrukturen i empirikapitlet. 
 

3.6 Metodavgränsning 
 
Studien är geografiskt begränsad till Halmstad, Falkenberg och Helsingborg och undersöker 
endast allmännyttiga kommunala bostadsbolag som har flerbostadshus från 
Miljonprogrammet i sitt fastighetsbestånd.  
 
  

3.7 Validitet och reliabilitet  
	  
För en kvalitativ studies giltighet är det avgörande att rätt data samlas in. Därför har 
uppsatsprocessen präglats av att så långt som möjligt tillämpa ett så kritiskt och objektivt 
förhållningssätt till det som undersöks som möjligt. En fråga som ställts är: mäts det som 
avses att mätas?, det vill säga vilken validitet eller giltighet har undersökningen? (Jacobsen, 
2002).  
 
För att undersöka detta har den information och fakta som vi har samlat in, både från primär- 
och sekundärdata, kritiskt granskats. Funderingar kring källornas tillförlitlighet, det vill säga 
om de källor som använts går att lita på, har också genomsyrat processen. Här har källornas 
kvalité löpande bedömts utifrån dess trovärdighet, både när det gäller sekundäradata och 
primärdata i form av de intervjuer som genomförts.  
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3.7.1 Källkritik  
	  
Viss sekundärdata som samlats in består av äldre källor som skulle kunna påverka giltigheten 
för en studie som utförs idag. Här har denna data därför granskats särskilt mycket för att 
säkerställa att den är applicerbar på fenomen även i dag, och för att minimera risken för en 
minskad giltighet. En del av sekundärdatan består även av rapporter utgivna av myndigheter 
och organisationer. De skulle kunna föras ett resonemang kring att exempelvis Boverket och 
SABO, trots att de är att beteckna som pålitliga väletablerade källor, kan ses som myndigheter 
och organisationer med egna intressen och att de således till viss del kan vara vinklade. Detta 
är därför något som också beaktats. 
 

3.7.2 Metodkritik  
	  
Vid genomförandet av intervjuerna kan det uppstå en viss intervjuareffekt. Innebörden av 
detta är att svaren som respondenterna ger påverkas av hur de uppfattar de som genomför 
intervjun. Även miljön och sättet som intervjuerna har genomförts på, så som att intervjuerna 
spelades in i detta fall, kan ha en inverkan på resultatet (Denscombe, 2009). Det finns även en 
risk med att ha en semistrukturerad intervju om den till för stor del blir förstrukturerad. Detta 
kan leda till avvikelser från den kvalitativa metodens utgångspunkt genom att intervjun blir 
mer sluten. Går den semistrukturerade intervjun i stället mot en mer öppen utformning finns 
risken att datan som erhålls blir så komplex att intervjun blir svåranalyserad (Jacobsen, 2002). 
Dessa risker har tagits i beaktande vid insamlandet av primärdatan. 
 
Även valet av respondenter inom bolagen kan ha påverkat resultatet då respondenter med 
andra befattningar troligen också hade gett ett annat resultat av undersökningen. Det har inte 
heller varit möjligt att hämta information från alla företag som har miljonprogramshus i sitt 
fastighetsbestånd och därför har en mindre del av det totala beståndet undersökts. Eftersom 
det är fråga om ett förhållandevis litet urval, samt att studien skett inom ett mindre geografiskt 
område och inom en begränsad tidsperiod, har detta minskat möjligheten att dra generella 
slutsatser utifrån undersökningen. 
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4. Empiri 
	  
Detta kapitel redogör för den empiriska undersökning som genomförts. Inledningsvis ges en 
kort bolagspresentation för att ge en övergripande bild av de tre allmännyttiga kommunala 
bostadsbolag som undersökts. Därefter följer det empiriska materialet från intervjuerna som 
bearbetats och sammanställts och som presenteras varje bolag för sig. I avsnittet om 
Helsingborgshem ges en särskild rubrik om rivning utrymme då detta är en specifik 
utgångspunkt med denna intervju. Slutligen ges en kortare sammanfattning av empirin ihop 
med en matris för att förenkla för läsaren och ge en tydlig och jämförbar bild av vad som 
framkommit av respondenternas svar.   
    

4.1 Bolagspresentation 

4.1.1 Halmstads Fastighets AB 
Halmstads fastighets AB är ett allmännyttigt kommunalt bostadsbolag som grundades år 1942 
och ägs av Halmstad kommun. Hfab äger och förvaltar 9800 lägenheter och är den största 
aktören på Halmstads fastighetsmarknad med en årlig omsättning på ca 650 000 000. 
Respondenten på bolaget heter Jonas Stark och arbetar som ekonomichef. 
 

4.1.2 Falkenbers Bostads AB 
Falkenbergs Bostads AB (Fabo) är ett kommunalt allmännyttigt bostadsbolag som grundades 
år 1970. De har ca 2000 lägenheter inom Falkenbergs kommun med en årlig omsättning på ca 
266 000 000 kronor. Respondenten på bolaget heter Malin Lindquist och arbetar som 
marknadschef. 
 

4.1.3 Helsingborgshem 
Helsingborgshem är ett allmännyttigt kommunalt bostadsbolag som grundades 1946 och ägs 
av Helsingborgs stad. De äger och förvaltar ca 12 000 hyreslägenheter i Helsningborg där de 
är den största aktören på marknaden med en omsättning på ca 927 000 000 kronor om året. 
Respondenten på bolaget heter Björn Ravemark och arbetar som projektledare. 
 
 

4.2 Intervju med Hfab 

4.2.1 Miljonprogrammet och synen på renoveringsbehovet 
	  
För fastigheter byggda mellan åren 65-74 har Hfab 10 000 lägenheter och av dessa är 4151 
inom Miljonprogrammet berättar Jonas Stark, vilket motsvarar ca 40 % av beståndet. För 
Hfab handlar förutsättningarna för miljonprogramsbeståndet till stor del om att en väldigt stor 
andel av dessa byggnader är byggda ungefär samtidigt och att byggnadstekniken för dessa 
inte var lika bra som den var tidigare, beskriver Stark. Den tekniska livslängden börjar gå mot 
sitt slut vilket innebär en stor utmaning när en omfattande mängd fastigheter ska hanteras på 
samma gång. Det är också vanligt med större åtgärder som t.ex stambyte och tak som läcker 
och ofta en frågan om en fullständig renovering.  
 
Rivning som ett alternativ till renovering? 
Stark menar att det i vissa fall förs diskussioner angående om en renovering eller rivning är 
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mest lämplig, där han dock anser att det väldigt sällan är lönsamt rent ekonomiskt att riva och 
att detta alternativ därför allt som oftast faller bort.  
 

4.2.2 Allmännyttiga kommunala bostadsbolags förutsättningar 
	  
Stark beskriver att Hfab som allmännyttigt bolag har en komplex situation då de ska ta ett 
större samhällsansvar än privata aktörer och samtidigt agera under liknande villkor med krav 
på affärsmässighet. Sedan lagen om allmännyttiga kommunala bostadsbolag trädde i kraft 
2011 beskriver Stark att känslan är att arbetet inom Hfab är lite mer systematiskt och 
strukturerat. Detta har sin grund i behovet av att nu verka med affärsmässiga principer som 
genomsyrar organisationen samtidigt som ett samhällsansvar måste tas.  
 
Stark beskriver att vid renoveringsbeslut finns många aspekter som belyses innan ett beslut 
kan fattas men att hänsyn tas framför allt till ekonomi och sociala aspekter där han menar att 
dessa faktorer går in i varandra och samspelar.  
 
“Det är viktigt att göra sina kalkyler, titta på vad det är för lönsamhet i projekten. Är 
lönsamheten väldigt dålig eller kalkylmässigt inte lönsam så får vi på något sätt koppla detta 
till hur vi ser på samhällsnyttan. Alltså det vi gör, kan det ha någon positiv påverkan på 
samhället? Kan vi motivera det, kan vi stå för det? Ungefär så resonerar vi när vi fattar ett 
beslut och detta är kopplat till lagstiftningen för allmännyttiga kommunala bostadsbolag.” (J. 
Stark, personlig kommunikation, 14 april 2016) 
 
Ett exempel på just det sociala ansvaret är enligt Stark att Hfab vid renoveringsprojekt 
undviker omfattande renoveringar som gör att de boende inte har råd att flytta tillbaka pga 
hyreshöjningen.  
 
“Man måste tänka på sitt varumärke. För oss handlar det ju dels om varumärket men också 
väldigt mycket om samhällsnyttan och det sociala ansvaret.” (J. Stark, personlig 
kommunikation, 14 april 2016) 

 

4.2.3 Investeringskalkylen som en del i investeringsbeslutet 
	  
Stark beskriver att ekonomin för ett projekt alltid finns med vid ett investeringsbeslut i 
miljonprogramsbeståndet och denna utgör en slags bas för projektet. För att bedöma en 
investerings lönsamhet berättar Stark att en nuvärdesberäknad driftnettokalkyl används. Här 
är det de årliga driftnettona och marknadsvärdet av investeringen vid kalkylperiodens slut 
som är av särskilt intresse. Det finns även en koppling mellan värdet på en fastighet och 
driftnettot för fastigheten menar Stark, där ett högre driftnetto innebär att fastighetens värde 
ökar. Detta beskriver han som det ”ekonomiska inspelet” i beslutsfattandet, alltså hur det ser 
ut kalkylmässigt. 
 
Det som är avgörande för att en renovering kalkylmässigt skall gå ihop är enligt Stark vilken 
hyra som Hfab kan ta ut efter renoveringen. Han beskriver att hyressättningen styrs av 
bruksvärdesprincipen och för att kunna motivera en ny högre hyra krävs därför att en 
renovering också innebär att bruksvärdet för lägenheten stiger. Stark beskriver dock att det 
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många gånger är svårt att rent ekonomiskt räkna hem investeringen i kalkylen, då hyran oftast 
inte tillåts höjas tillräckligt mycket utifrån bruksvärdesprincipen. 
 

4.2.4 Sociala aspekter som en del i investeringsbeslutet 
	  
Stark beskriver att Hfab förutom de ekonomiska kalkylerna även tittar på sociala aspekter när 
de fattar sina investeringsbeslut. Även om en investering inte alltid kan motiveras med en 
kalkyl menar de att den ändå kan vara värd att genomföra om den leder till sociala vinningar. 
Här bedömer Hfab att sociala investeringar kan ge en ökad trivsel för hyresgästen, där denna 
trivsel är sedan direkt kopplat till hyresgästens förmåga att betala sin hyra, menar Stark.  
 
“Vår bedömning är om man mår bra och trivs med sitt boende så mår man bra i stort och har 
lättare att skaffa sig ett jobb. Vi ser här att hyresgästen i förlängningen då kan betala sin 
hyra, så här finns en tydlig koppling. Rent teoretiskt har vi inte gjort någon ren kalkyl på hur 
det påverkar, men givetvis är det så att vi tror på att de satsningar vi gör ger positiva 
ekonomiska effekter. Det är så vi resonerar kring de bostadssociala frågorna när vi gör dessa 
satsningar.”  (J. Stark, personlig kommunikation, 14 april 2016) 

Stark beskriver vidare att Hfab även kan se att deras satsningar i Andersberg gett andra 
positiva ekonomiska effekter. De sålde för två år sedan drygt 50 lägenheter i detta område där 
köparen i fråga förväntade sig en betydligt lägre avkastning på fastigheten än vad den faktiskt 
hade. Detta resulterade i ett betydligt högre pris på fastigheten än vad den hade haft om de 
inte genomfört insatser i området, konstaterar Stark.  

“Detta blir ett slags kvitto på de sociala satsningarnas positiva ekonomiska effekter för oss. 
Att vi helt enkelt har arbetat med att ”lyfta” området och på så vis får vi bra betalt om vi 
skulle vilja avyttra. Vilken insats som sedan bidrog mest fokuserar vi inte så mycket på, utan 
istället att vi vet att insatserna i stort har bidragit. Att man får bra betalt vid försäljning 
innebär också en högre totalavkastning, och detta är ju även privata bolag intresserade av. 
Så utifrån det borde kanske även de tänka på dessa sociala bitar i större omfattning.” (J. 
Stark, personlig kommunikation, 14 april 2016) 

4.3 Intervju med Fabo 

4.3.1 Miljonprogrammet och synen på renoveringsbehovet 
	  
Malin Lindquist beskriver att Fabo totalt har har cirka 2700 lägenheter i sitt bestånd där 
uppskattningsvis 20-30% av dessa utgörs av bostäder från Miljonprogrammet. Hon beskriver 
att de ser en fördel med att ha byggnader från denna period då det bidrar till ett mer blandat 
fastighetsbestånd, och där många av lägenheterna från Miljonprogrammet är storleksmässigt 
fördelaktiga. Lindquist beskriver vidare att problemen med Miljonprogrammet å andra sidan 
är att väldigt mycket underhåll krävs på en och samma gång framöver då beståndet är från 
samma tidsperiod. Detta ser Fabo som en av de största utmaningarna där Lindquist menar att 
det oftast även är frågan om en långtgående renovering.  
 
Rivning som ett alternativ till renovering? 
Lindquist beskriver att det görs en bedömning om en renovering kan motiveras eller om det 
faktiskt kan bli aktuellt med en rivning, där hon dock understryker att Fabo först och främst 
aldrig vill riva fastigheter om detta går att undvika.  
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4.3.2 Allmännyttiga kommunala bostadsbolags förutsättningar 
 
Lindquist beskriver att de beslut som fattas kring renoveringsprojekt först presenteras för 
kommunen som ger klartecken och direktiv för hur de skall arbeta kopplat till lagstiftningen. 
Hon konstaterar vidare att lagändringen framför allt har inneburit en konflikt i att de ska vara 
ett vinstdrivande bolag som samtidigt ska ta hänsyn till samhällsnyttan. Hon beskriver dock 
att även om de nu ska vara vinstdrivande så måste inte varje projekt ge en hög avkastning, 
utan avsteg från fokuset på vinstintresset kan i vissa fall göras. Detta motiveras med Fabos 
roll som ett allmännyttigt kommunalt bostadsbolag, menar Lindquist. Samtidigt beskriver hon 
att projekt med låg avkastning kan vägas upp genom att försöka identifiera andra mer 
lönsamma projekt med en högre avkastning. Ett exempel på detta kan enligt Lindquist vara att 
Fabo genomför en renovering i ett område där renoveringen i sig inte är tillräckligt lönsam för 
att motiveras men att detta kan täckas upp av en försäljning av mark i anslutning till detta. 
 
Grundat på förutsättningarna för ett allmännyttigt kommunalt bostadsbolag beskriver 
Lindquist att det är flera faktorer som påverkar investeringsbeslutet där främst de, sociala, 
ekonomiska och tekniska förutsättningarna styr beslutet.  
 
“Om man ska rangordna måste jag ändå säga att alla faktorer är lika viktiga. Man kokar 
ihop det till en helhetsbild där alla faktorer går in i varandra. Helhetsbilden är väldigt viktig i 
det långsiktiga tänk vi har.” (M. Lindquist, personlig kommunikation, 13 april 2016) 
 
 
Ett exempel på denna helhetsbild är enligt Lindquist när Fabo lyfter ett område genom 
renovering. Fabo tar då hyresgästernas betalningsförmåga i beaktande när hyresnivån 
fastställs, för att så många som möjligt ska kunna bo kvar efter renoveringen. 
 

4.3.3 Investeringskalkylen som en del i investeringsbeslutet 
 
En av de avgörande faktorerna när Fabo fattar investeingsbeslut är hur investeringens 
lönsamhet ser ut menar Lindquist. För att bedöma detta görs en initial investeringsanalys, 
vilket enligt Lindquist innebär att det görs en en grundläggande uppskattning på om 
investeringen är realistiskt att genomföra. Om behov finns kompletteras denna med en 
nuvärdesberäkning av byggnadens framtida hyresintäkter och driftskostnader. 
Lindquist beskriver även att hänsyn tas till vilket potentiellt värde fastigheten förväntas ha i 
framtiden. Det är enligt Lindquist också viktigt att försöka hitta de hyreshöjande åtgärderna, 
då detta avgör vilken hyra Fabo med hjälp av bruksvärdesprincipen tillåts sätta efter 
renoveringen. Hon beskriver dock att även om dessa åtgärder identifieras så ser Fabo 
svårigheter i att sätta en hyra som motiverar investeringen.   
 

4.3.4 Sociala aspekter som en del i investeringsbeslutet 
 
Lindquist menar att Fabo kan se att de sociala satsningar de utför ger positiva ekonomiska 
effekter. Den satsning hon speciellt lyfter fram är Fabos arbete med boendeinflytande där 
hyresgästernas åsikter vid olika projekt beaktas. Här resonerar Lindquist att om de boende får 
vara med i processen och till viss del bestämma vad som skall göras, samtidigt som de får 
information om varför åtgärderna utförs, så kan detta bidra till att många problem i området 
minskar. Hon talar om ett socialt samarbete mellan hyresvärd och hyresgäst där hon menar att 
detta leder till en ökad trivsel för de boende. Lindquist menar att Fabo då kan se en effekter 



	   22	  

som minskade underhållskostnader, minskat antal felanmälningar och ett lägre antal 
omflyttningar. Hon beskriver att de boende sköter sig bättre med minskad skadegörelse och 
slitage som följd.  

4.4 Intervju med Helsingborgshem 

4.4.1 Miljonprogrammet och synen på renoveringsbehovet  
 
Björn Ravemark förklarar att uppskattningsvis 35-40 procent av Helsingborgshems 
fastighetsbestånd består av byggnader från Miljonprogrammet. Han beskriver att det i 
Helsingborg är frågan om mindre områden som också är mer centralt lokaliserade än vad 
miljonprogramsområden många gånger är i större städer. Vissa av de byggnader i 
Helsingborgshems miljonprogramsbestånd har rent byggnadstekniskt inte alltid haft en bra 
kvalité när de uppfördes menar Ravemark. I många fall har det inte heller gjorts något för att 
underhålla dessa byggnader, vilket har skapat ett stort underhållsbehov beskriver Ravemark. 
Han tillägger också att det därför ofta är svårt att genomföra renoveringar i detta bestånd då 
förutsättningarna för en renovering kan vara svåra när byggnaderna rent tekniskt är för dåliga. 
Ravemark menar att detta oftast innebär en omfattande renovering som leder till mycket höga 
kostnader. 
 
Å andra sidan finns det även fördelar med miljonprogramshusen menar Ravemark där 
planlösningen oftast är väldigt bra och med stora ljusa genomgående lägenheter. Att många av 
lägenheterna är i storleken fyror är också positivt menar han, då det finns ett behov av större 
lägenheter eftersom det som byggs idag huvudsakligen är tvåor och treor. Förutom detta så 
berättar Ravemark att miljonprogramsområdena i regel ligger i fina och lummiga miljöer med 
närheten till naturen där de boende också oftast är stolta över sina områden, trots att 
Miljonprogrammet utåt sett ibland kan ha en negativ klang.  
 

4.4.2 Allmännyttiga kommunala bostadsbolags förutsättningar 
 
Ravemark beskriver att sedan Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsbolag tillkom så 
har förutsättningarna för hur Helsingborgshem arbetar förändrats, där affärsmässigheten i 
bolaget nu är mer långtgående än tidigare. Affärsmässighet är ett vitt begrepp menar han, men 
kontentan av det beskriver han som att varje projekt som genomförs numera måste bära sig 
självt.  
 
Problemet med detta är dock att ägarna och allmänheten förväntar sig att  
Helsingborgshem samtidigt skall ta ett större ansvar än de privata aktörer de konkurrerar med 
menar Ravemark, där det alltid finns ett socialt tänk med åtaganden som påverkar dem i 
beslutsfattandet. Ett exempel på detta större ansvar är enligt Ravemark att den nya högre 
hyran som kan uppkomma efter en renovering “fasas in” under en femårsperiod. Detta för att 
ge hyresgästerna en chans att klara den högre hyresnivån, förklarar Ravemark. 
 
Även om alla projekt skall gå ihop ekonomiskt finns det alltid en möjlighet att ta mindre 
investeringar som inte är 100 procentigt lönsamma, menar Ravemark. Detta är enligt 
Ravemark ett medvetet beslut som fattas, där Helsingborgshem har helhetsbilden i åtanke där 
han menar att fastighetsvärdet mäts över ett större bestånd.  
 
“Målsättningen är alltid först och främst att ett projekt ska bära sig självt ekonomiskt. Om 
det sedan är så att det inte gör det så får man i sådant fall motivera varför just det aktuella 
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projektet bär sig och på något sätt hitta andra värden som gör att det är värt att genomföra 
ändå. Det gäller att hitta balansen och säga att alla de mjuka pengar vi stoppar in kan 
motiveras affärsmässigt.” (B. Ravemark, personlig kommunikation, 21 april 2016) 
 
Ravemark konstaterar att beslutsprocessen kring dessa skilda förutsättningar är komplicerad, 
där det är svårt att förutse vilka åtgärder som mest lämpliga att genomföra i nästa steg. 
 
“Beslutsprocessen kring det här är väldigt komplex, det gäller att ta det steg för steg – en bit i 
taget. Det brukar då faktiskt vara enklast att utgå från det rent ekonomiska som bas och 
sedan utvärdera vidare härifrån.” (B. Ravemark, personlig kommunikation, 21 april 2016) 
 

4.4.3 Investeringskalkylen som en del i investeringsbeslutet 
 
När Helsingborgshem fattar sina beslut är det enligt Ravemark i första hand de ekonomiska 
kalkylerna för projektet som styr, där det är viktigt att dessa går ihop. Han förklarar att de 
använder sig av kalkylmallar i projekten som bygger på nuvärdesmetoden. Driftnettot och 
restvärdet för investeringen är här definitivt något som är intressant menar Ravemark, då 
ägarna förväntar sig att projektet i slutändan ska föra med sig en ekonomisk avkastning. Han 
beskriver vikten av att projektet i slutändan har ett restvärde som motsvar investeringen eller 
är högre. Detta värde är dock svårt att uppskatta i kalkylen menar Ravemark.  

Ravemark beskriver vidare att det både vid renoverings- och rivningsprojekt är av stor vikt för 
investeringskalkylen vilken hyresintäkt man kan räkna med. Han förklarar att det i 
Helsingborg finns en egen framarbetad hyressättningsmodell som är en variant på 
bruksvärdesprincipen. Den hyresnivå som kan sättas utgår här från ett så kallat “upplevt 
värde” där Ravemark beskriver att exempelvis en lägenhet med bättre ljudklass eller en 
lägenhet med havsutsikt ger en högre hyresnivå. Han förklarar att det genom denna 
hyressättningsmodell är möjligt att i de flesta projekt finansiera även mycket omfattande 
renoveringar i miljonprogramsbeståndet, genom de ökade hyresintäkter den tillåter.  
 

4.4.4 Sociala aspekter som en del i investeringsbeslutet 
 
Ravemark beskriver att Helsingborgshem har en tro på att sociala investeringar ger en positiv 
process i ett bostadsområde och att detta på lång sikt påverkar avkastningen positivt på 
byggnaderna här.  
 
”Vi har en uppfattning när vi jobbar med t.ex. Drottninghög i detta fall eller ett annat större 
miljonprogramsområde, att de sociala investeringar vi gör där innebär att fastighetsvärdet 
på lång sikt ökar genom att vi lyfter ett område.” (B. Ravemark, personlig kommunikation, 21 
april 2016) 
  
Han beskriver att Helsingborgshem vid projektet Drottninghög arbetat mycket för att ta vara 
på positiva krafter bland de boende för att området skall bli mer attraktivt. Han menar att detta 
även skapar intresse hos externa investerare. Bara genom att Helsingborgshem började 
diskutera olika fysiska och sociala satsningar i projektet Drottninghög, så menar Ravemark att 
de kunde se att värdet på alla fastigheter i området steg. 
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“Genom att vara aktiv på ett område så kan du påverka bl.a. investerare till att få en annan 
uppfattning om ett område.” (B. Ravemark, personlig kommunikation, 21 april 2016) 
 
Han förklarar vidare att det framför allt är känslan för att dessa sociala satsningar ger 
ekonomiska effekter som Helsingborgshem går på, men att de inte räknar på effekterna i sina 
kalkyler. Detta grundar sig på att det enligt Ravemark är svårt att bedöma hur mycket av 
dessa satsningar som Helsingborgshem vågar stoppa in sina ekonomiska kalkyler som rena 
intäkter eller driftnettoförändringar, och sedan visa på att det blir en effekt eller inte. 
Ravemark konstaterar att det först är när en fastighet i området säljs som man kan se resultatet 
av satsningarna och om de gjort skillnad.  
 

4.4.5 Rivning som ett alternativ till renovering? 
 
Ravemark berättar att de inom Helsingborgshem fattat beslut om rivning i 
miljonprogramsområdet Drottninghög. Beslutet att riva istället för att renovera har sin grund i 
att det finns ett enormt behov av renovering i den aktuella byggnaden där Helsingborgshem 
enligt Ravemark inte ser något direkt värde i att bevara den. Det är frågan om att riva en 
byggnad med 27 lägenheter för att ersätta den med 67 nybyggda på samma markyta som 
tidigare, förklarar Ravemark. Han menar att det är denna möjliga byggrätt som uppstår som är 
en absolut förutsättning för att rivning ens ska ses som ett alternativ. Rivning i sig utan att 
utveckla området och öka exploateringen är inget alternativ menar Ravemark, utan det krävs 
att fler lägenheter skapas på samma yta som tidigare. Han beskriver detta som en förtätning 
som leder dels till ökade hyresintäkter, som det större antalet lägenheterna innebär, och dels 
till en utveckling av staden. Förtätningen är enligt Ravemark nämligen nödvändig för att möta 
bostadsbristen som råder i Helsingborg och således även för att Helsingborgshem på lång sikt 
ska kunna ta sitt ansvar som ett allmännyttigt bolag.  
 
“Det som styr beslutet är helt enkelt vad du kan göra istället på byggrätten där fastigheten 
som rivs står. Att bara gå in i ett område och riva ett hus och bygga upp ett likadant igen 
fungerar inte, du måste få en fördubbling i lägenheter eller helst 1:3 det vill säga en riven ger 
3 nya lgh. Det kostar nämligen att riva.” (B. Ravemark, personlig kommunikation, 21 april 
2016) 
 

4.5 Sammanfattning av empirin 

De tre bolagens andel miljonprogramsbostäder varierar mellan 20-40% av deras totala 
fastighetsbestånd.  

Samtliga bolag ser det omfattande underhållsbehovet av ett stort antal fastigheter på samma 
gång som den största utmaningen med miljonprogramsbeståndet.  

Fabo och Helsingborgshem ser positiva aspekter med miljonprogramsbeståndet där bolagen 
bland annat presenterar att lägenheterna i allmänhet har en bra planlösning och är 
storleksmässigt fördelaktiga. 

När det gäller de allmännyttiga bolagens förutsättningar att fatta beslut nämner samtliga 
respondenter att det uppstår en komplex situation när både avkastningskrav på marknadens 
villkor och ett långtgående samhällsansvar skall kombineras.  
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Efter lagändringen 2011 beskriver samtliga bolag att det blivit ett större fokus på att de 
individuella projekten har rätt lönsamhet för att kravet på affärsmässighet skall kunna uppnås.  

Vidare beskriver samtliga bolag att det först och främst är den ekonomiska kalkylen som 
utgör basen i beslutsfattandet, där projektet måste kunna motiveras rent ekonomiskt. 
Kalkylerna som samtliga intervjuade bolag använder för att avgöra en investerings värde är 
olika nuvärdesberäkningar där kapitalströmmar och fastighetens framtida värde är av särskilt 
intresse.  

Samtliga bolag nämner att den hyra som kan sättas efter investeringen är avgörande för om 
den ekonomiska kalkylen skall gå ihop. Både Hfab och Fabo uttrycker dock en svårighet i att 
ta ut en tillräckligt hög hyra efter en renovering, medan Helsingborgshem beskriver att de har 
goda förutsättningar för att kunna göra detta.  

Samtidigt beskriver samtliga bolag att de tar hänsyn till att befintliga hyresgäster ska klara av 
en hyreshöjning grundat i sin roll som allmännyttigt bolag. 

Alla bolag nämner att de ser en koppling mellan ekonomisk lönsamhet och de sociala 
satsningar som genomförs i ett område. Trots detta inkluderar inget av bolagen dessa effekter 
i sina ekonomiska kalkyler vid investeringsbeslut, men samtliga respondenter beskriver att de 
ändå har en uppfattning och känsla för att dessa faktorer har en positiv påverkan på en 
fastighets kassaflöde och framtida värde. 

Rivning ses som en sista utväg för samtliga bolag men där Helsingborgshem är bolaget som 
ändå kunnat motivera detta. En förutsättning för detta beslut är att Helsingborgshem får en 
byggrätt där fler bostäder än tidigare kan uppföras. Även den befintliga byggnadens tekniska 
skick beskrivs som avgörande för rivningsbeslutet.  
 
 

 
	  
Figur	  5	  Sammanställning	  av	  empiri	  (egenkonstruerad)	  
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5 Analys 
	  
I detta kapitel analyseras empirin utifrån studiens teoretiska referensram. Först analyseras 
bolagen syn på Miljonprogrammet med avseende på renovering och rivning. Därefter 
analyseras de allmännyttiga kommunala bostadsbolagens förutsättningar. Avslutningsvis 
analyseras investeringskalkylen och sociala aspekters roll i beslutsprocessen, samt om det 
finns ett samband mellan dessa. 
 
	  
	  

 
 
Figur	  6	  Sammanställning	  av	  analys	  (egenkonstruerad) 

 

5.1 Miljonprogrammet och synen på renoveringsbehovet 
 
Samtliga respondenter konstaterar precis som Boverket (2003) samt Reppen & Vidén (2006) 
att det finns ett omfattande renoveringsbehov i fastighetsbeståndet från Miljonprogrammet. 
Liksom Boverket (2003) och SABO (2009) menar våra respondenter vidare att det är frågan 
om allt större åtgärder då den tekniska livslängden för byggnaderna börjar gå mot sitt slut. De 
beskriver åtgärder som t.ex. stambyten där de menar att byggnadernas ofta dåliga skick 
vanligen motiverar en fullständig renovering. En sådan renovering beskriver även SABO 
(2009) som likt samtliga respondenter menar att det ofta handlar om att ge de aktuella 
bostäderna en standard som motsvarar dagens krav på teknik, miljö, energi och tillgänglighet.  
 
Samtliga respondenter förklarar precis som SABO (2009) att ett stort antal byggnader i 
miljonprogramsbeståndet är i samma skede när det gäller renoveringsbehovet, till följd av att 
en så stor mängd byggnader uppfördes under en kort tidsperiod. Bolagen beskriver att 20-40 
procent av deras fastighetsbestånd utgörs av byggnader från Miljonprogrammet, vilket utgör 
en beaktansvärd mängd. Ett stort antal byggnader i kombination med det omfattande 
underhållsbehov som krävs för dessa är den största utmaningen med miljonprogramsbeståndet 
enligt samtliga tre bolag där denna utmaning kan liknas vid det Boverket (2003) och SABO 
(2009) beskriver när de talar om en situation som ställer stora krav på bolagens finansiella 
resurser. 
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Det förekommer även positiva aspekter med miljonprogramsbeståndet där särskilt två av våra 
respondenter uttrycker detta. Lindquist och Ravemark menar precis som Hall (1999) att 
lägenheterna från Miljonprogrammet i allmänhet har en välgenomtänkt planlösning med 
stora, ljusa och genomgående lägenheter.  
 

5.1.1 Rivning som ett alternativ till renovering? 
 
Enligt Boverket (2015) kan rivning av miljonprogramsbeståndet vara ett alternativ till 
renovering i vissa fall, vilket även är något som alla respondenter uttrycker, men där samtliga 
dock är överens om att rivningsalternativet är att anse som en sista utväg. Hfab och Fabo 
menar att rivning inte är ett lämpligt alternativ, och motiverar detta precis som Power (2008) 
med att det bland annat finns stora ekonomiska fördelar med att välja att renovera framför att 
riva. 
 
Även om rivning ses som en sista utväg för samtliga bolag har Helsingborgshem ändå kunnat 
motivera detta då de valt att riva en större byggnad i sitt miljonprogramsbestånd. 
Rivningsbeslutet har enligt Ravemark sin grund i byggnadens undermåliga skick där en 
renovering inte skulle vara ekonomiskt försvarbar, vilket precis som Boverket (2014) också 
beskriver, är en förutsättning för att riva på orter med bostadsbrist. Utöver det undermåliga 
skicket på fastigheten beskriver Ravemark att en förutsättning för rivningsbeslutet är den 
byggrätt som uppkommer på rivningstomten. Han konstaterar precis som Lagen om 
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (SFS 2010:879) säger, att Helsingborgshem som 
allmännyttigt bolag har krav på sig att årligen producera ett visst antal bostäder för att gynna 
bostadsförsörjningen inom kommunen. Ravemark menar att rivningen möjliggör att detta 
lättare uppnås, då 2-3 gånger fler bostäder kan skapas på samma yta som tidigare 
 
Helsingborgshems resonemang kring rivningsbeslutet stämmer väl överens med det SABO 
(2009) presenterar, när de menar att de allmännyttiga kommunala bostadsbolagen bör skapa 
sina egna strategier för vad de skall göra med sitt bestånd, utifrån vad som är bäst lämpat för 
företaget och fastighetens förutsättningar.  

 
5.2 Allmännyttiga kommunala bostadsbolags förutsättningar 
 
Samtliga respondenter beskriver precis som Thomasson (2009) att de bolag de företräder har 
en mycket komplex situation att arbeta utifrån vid beslutsfattande grundat i den lagstiftning 
som bolagen verkar under. Sedan Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 
(SFS 2010:879) trädde i kraft år 2011 konstaterar samtliga respondenter precis som Blomé 
(2015) att avkastningskravet blivit allt mer centralt i beslutsfattandet, med ett större fokus på 
att varje projekt skall bära sig självt ekonomiskt. Samtidigt menar alla bolag precis som 
Mörtlund (2011) att de har ett stort fokus på ett socialt och etiskt ansvarstagande i sitt 
beslutsfattande, där detta fortfarande genomsyrar verksamheten likt före lagändringen.  
 
Det är just denna balansgång mellan affärsnytta och samhällsnytta som samtliga bolag precis 
som Thomasson (2009) fastslår skapar en mycket komplex och utmanande situation med en 
större konflikt i beslutsfattandet. Ett tydligt exempel på dessa komplexa förutsättningar är när 
Hfab och Fabo beskriver vikten av att titta på projektets lönsamhet vid renovering, där en 
högre hyra eftersträvas, samtidigt som de poängterar betydelsen av att så många hyresgäster 
som möjligt ska klara av hyreshöjningen.  Ett bolag som agerar utifrån sådana förutsättningar 
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stämmer väl överens med vad Thomasson (2009) kallar för en hybridorganisation där dessa 
beskrivs som organisationer som skapats med allmänhetens behov i fokus men där bolagen 
agerar likt en privat aktör.  
 
Ravemark på Helsingborgshem menar att dessa förutsättningar skapar en mycket komplex 
beslutsprocess där det är svårt att förutse vilka åtgärder som mest lämpliga att genomföra i 
nästa steg. Han beskriver precis som Roberts och Henneberry (2007) presenterar i sin 
beslutsmodell att varje steg i beslutsprocessen bör ske stegvis för att underlätta denna process: 
 
“Beslutsprocessen kring det här är väldigt komplex, det gäller att ta det steg för steg – en bit i 
taget. Det brukar då faktiskt vara enklast att utgå från det rent ekonomiska som bas och 
sedan utvärdera vidare härifrån.” (B. Ravemark, personlig kommunikation, 21 april 2016) 
 
I övriga bolag kan en koppling till någon specifik beslutsmodell dock ej urskiljas då de 
beskriver deras beslutsprocess på ett mer övergripande plan. 
 

5.3 Investeringskalkylen som en del i investeringsbeslutet 
 
Samtliga bolag konstaterar att det först och främst är den ekonomiska kalkylen som är 
avgörande för beslutsfattandet, där projektet måste kunna motiveras rent ekonomiskt. Detta 
menar även Westerdahl (2015) när han talar om att det ekonomiska avkastningskravet är det 
som styr beslutsfattandet i allmännyttiga kommunala bostadsbolag, och det är 
lönsamhetskalkyler som har störst genomslagskraft vid deras investeringsbeslut. 
 
Samtliga respondenter beskriver vidare precis som Brealy et al. (2014) och Greve (2003) att 
det är en investeringskalkyl som används för att bedöma en investerings lönsamhet och att 
denna således är ett viktigt verktyg i vid deras investeringsbeslut. Alla bolag beskriver också 
likt Westerdahl (2015) samt Espinoza och Morris (2013) att det är olika varianter av 
nuvärdesmetoden som är den investeringskalkyl som används för att avgöra ett projekts 
lönsamhet. Vidare ser samtliga respondenter precis som Lind och Nordlund (2014) 
huvudsakligen tre viktiga delar i deras nuvärdeskalkyler vid fastighetsinvesteringar. Dessa är 
kalkylränta, driftnetto och restvärde.  

En faktor som är avgörande för att den ekonomiska kalkylen skall gå ihop är enligt samtliga 
respondenter vilken hyresnivå som kan sättas efter en renovering har skett. Både Hfab och 
Fabo nämner bruksvärdesprincipen i Jordabalken (SFS 1970:994) som en viktig faktor här. 
De uttrycker dock stora svårigheter i att ta ut en tillräckligt hög hyra efter renovering som 
täcker renoveringskostnaderna för den stora investering det ofta handlar om i just 
miljonprogramsbeståndet. Situationen som Hfab och Fabo förklarar här är precis det scenario 
som Blomé (2012) beskriver när han talar om att större renoveringar i 
miljonprogramsbeståndet inte är företagsekonomiskt försvarbara för fastighetsägare att 
genomföra i dagsläget.  

Helsingborgshem å andra sidan beskriver att de har större möjligheter att hitta lönsamhet i 
sina renoveringsprojekt inom Miljonprogramet då de kan sätta en hyra som motsvarar ett så 
kallat “upplevt värde” för hyresgästen. Genom att hyran för en lägenhet i praktiken här kan 
höjas till en nivå som motsvarar en hyresgästs betalningsvilja ger detta andra möjligheter för 
Helsingborgshem att finansiera kostsamma renoveringar inom Miljonprogrammet.  
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Även om samtliga bolag konstaterar att det är de ekonomiska kalkylerna som styr 
beslutsfattandet till stor del så menar de att att avsteg från detta krav ändå kan göras i vissa 
fall. Ravemark ger ett tydligt exempel på detta resonemang då han beskriver att enskilda 
kalkylmässigt icke lönsamma projekt kan skapa affärsmässighet på lång sikt, sett över 
utvecklingen på hela fastighetsbeståndets värde. Långsiktigheten han beskriver är enligt 
Bejrum och Lundström (1990) samt Institutet för värdering av fastigheter samhällsbyggarna 
(2015) också typisk för investeringar i fastigheter då dessa kännetecknas av just en stor 
långsiktighet. 
 

5.4 Sociala aspekter som en del i investeringsbeslutet 

5.4.1 De områdesnära satsningarnas påverkan på driftnettot 

Samtliga bolag nämner att renoveringar och sociala investeringar är de åtgärder bolagen 
vidtar inom sina miljonprogramsområden. Detta tycks ske i ett naturligt samband där bolagen 
inte särskiljer dessa vilket kan liknas vid den kombination Blomé (2010) beskriver som 
områdesnära satsningar. Samtliga tre bolag konstaterar även precis som Blomé (2010) att de 
ser en koppling mellan en högre ekonomisk lönsamhet och sociala investeringar i ett område. 
Att bolagen ser dessa effekter ger även stöd för vad Salonen (2015) beskriver när han 
konstaterar att att det är fråga om en balansering mellan affärsnytta och samhällsnytta, där 
dessa är oproblematiska att förena och där de tillsammans kan ge positiva 
företagsekonomiska effekter. 

Både Hfab och Fabo ser hur dessa satsningar har en positiv påverkan på deras fastigheter 
genom minskade kostnader för dessa. Lindqvist lyfter särskilt fram deras satsningar på 
boendeinflytande där hyresgästernas åsikter vid olika projekt beaktas, vilket kan liknas vi 
Blomés (2010) resonemang kring att det är av vikt att hyresgästerna involveras vid 
beslutsfattande. Här resonerar Fabo att det finns en ekonomisk vinning i form av minskade 
underhållskostnader med att genomföra sådana satsningar, vilket även Blomé hävdar då han 
beskriver att en fastighetsägares kostnad för drift och underhåll kan minska med upp till 16 
procent som en effekt. Även Stark beskriver att Hfab kan se minskade kostnader som en följd 
av de områdesnära satsningarna då de medför en ökad trivsel hos de boende. Enligt Blomé 
kan de områdesnära satsningarna på så sätt ge ett högre driftnetto, vilket också respondenterna 
tycks instämma i då de ser minskade kostnader och större intäkter som en följd av 
satsningarna. Att storleken på driftnettot beror på just intäkterna och kostnaderna för en 
fastighet är också det Institutet för värdering av fastigheter och samhällsbyggarna (2015) samt 
Lind och Nordlund (2014) presenterar. 

Även på Helsingborgshem kan vi se att de till viss del arbetar med de områdesnära satsningar 
som Blomé (2010) beskriver, då Ravemark menar att de är måna om att ta tillvara de positiva 
krafter som finns bland de boende i deras miljonprogramsområden.  

5.4.2 De områdesnära satsningarnas påverkan på restvärdet 

Förutom en ökning i driftnetto i den enskilda fastigheten ser Hfab och Helsingborgshem 
också det scenario Blomé (2010) och Salonen (2015) beskriver när de konstaterar hur de 
områdesnära satsningarna kan ha en positiv effekt på värdeutvecklingen för hela området. 
Stark menar att Hfab kan se att deras satsningar i Andersberg gett positiva ekonomiska 
effekter för området i stort. Han ger som exempel en försäljning av en fastighet i detta område 
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där Hfab fick väldigt bra betalt. Här konstaterar han att det finns ett samband mellan 
fastighetens positiva värdeutveckling och de områdesnära insatser Hfab genomfört i området. 
Han beskriver även precis som Bråmå (2011) att de områdesnära insatserna kan bidra till att 
lyfta ett område.   

“Detta blir ett slags kvitto på de sociala satsningarnas positiva ekonomiska effekter för oss. 
Att vi helt enkelt har arbetat med att ”lyfta” området och på så vis får vi bra betalt om vi 
skulle vilja avyttra.” (J. Stark, personlig kommunikation, 14 april 2016) 

Även Helsingborgshem delar Blomés (2010) och Salonens (2015) uppfattning om effekterna 
på värdeutvecklingen. Ravemark beskriver att de har en känsla att deras satsningar i 
Drottninghög eller andra liknande miljonprogramsområden innebär att fastighetsvärdet för 
hela området och därmed också den enskilda fastigheten på lång sikt ökar. Han beskriver att 
de vid projektet Drottninghög arbetat mycket för att ta vara på positiva krafter bland de 
boende för att på så sätt göra området mer attraktivt för externa investerare. Han menar att 
attraktiviteten skapar ett intresse som i sin tur också bidrar till värdeutvecklingen i området. 

Trots att bolagen ser de positiva företagsekonomiska effekterna av de områdesnära 
satsningarna så konstaterar samtliga respondenter precis som Blomé (2010) att dessa effekter 
ej beaktas i deras investeringskalkyler. Ravemark och Stark beskriver detta särskilt tydligt:  
 
“Sen finns det ju en bit i affärsmässighet som är väldigt svårt att trycka på - de sociala 
aspekterna.” (B. Ravemark, personlig kommunikation, 21 april 2016) 
 
“Rent teoretiskt har vi inte gjort någon ren kalkyl på hur det påverkar, men givetvis är det så 
att vi tror på att de satsningar vi gör ger positiva ekonomiska effekter.” 
(J. Stark, personlig kommunikation, 14 april 2016) 
 
De beskriver att det snarare finns en övergripande känsla för att satsningarna kan ge positiva 
ekonomiska effekter ur ett långsiktigt perspektiv.  
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6 Slutsats och diskussion 

I detta kapitel avslutar vi vår uppsats genom att besvara studiens problemställning. Därefter 
för vi en diskussion kring slutsatserna där de förtydligas utifrån resultatet av vår analys. 
Avslutningsvis presenterar vi förslag till fortsatt forskning. De slutsatser som framkommer 
har vi inte för avsikt att generalisera då de endast gäller för de bolag vi undersökt och för 
den aktuella undersökningstidpunkten. 
 

6.1 Slutsatser 

Studiens inledande problemställning är: 

Vilken betydelse har investeringskalkylen respektive sociala aspekter för allmännyttiga 
kommunala bostadsbolag vid investeringsbeslut i miljonprogramsbeståndet? 

Utifrån problemställningen är våra huvudsakliga slutsatser följande: 
 

• De allmännyttiga kommunala bostadsbolagen som undersökts styrs sedan 
lagändringen 2011 till väsentligt större del av affärsmässighet vid sina 
investeringsbeslut. Investeringskalkylen är av avgörande betydelse för 
beslutsfattandet och styr således investeringsbeslutet. 
 

• De enskilda bolagens, och en byggnads unika förutsättningar styr 
investeringsbeslutet i miljonprogramsbeståndet. Detta framgår av att 
investeringsbesluten varierar från renovering till rivning i de undersökta 
bolagen, samt av deras olika möjligheter till att motivera en renovering 
ekonomiskt utifrån bruksvärdesprincipen.  
 

• Beslutsfattandet i de undersökta bolagen genomsyras av en stor långsiktighet. 
Samtliga allmännyttiga kommunala bostadsbolag i studien ser en tydlig 
koppling mellan områdesnära satsningar och positiva företagsekonomiska 
effekter på lång sikt. Detta kan urskiljas genom både högre driftnetton och 
höjda restvärden. Här är det särskilt de sociala investeringarna som måste ges 
rum vid beslutsfattandet genom att bli en naturlig del i investeringskalkylen. 

 

6.2 Diskussion 

Vi kan konstatera att samtliga undersökta bolag upplever ett omfattande renoveringsbehov i 
miljonprogramsbeståndet där renoveringar här sällan ses som företagsekonomiskt lönsamma. 
Alla bolag är också överens om att den största utmaningen de står inför med detta bestånd är 
att det rör sig om ett stort antal byggnader i kombination med det allt mer påtagliga 
renoveringsbehov som krävs för dessa. Trots det omfattande renoveringsbehovet som 
beskrivs är samtliga respondenter ändå överens om att rivning ses som en sista utväg. 
Helsingborgshem har ändå valt att riva en av sina miljonprogramsastigheter där vi kan 
konstatera att främst två faktorer tycks vara avgörande för detta beslut. Dels den befintliga 
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byggnadens mycket låga tekniska status och dels möjligheten till att förtäta staden genom att 
riva och bygga nytt, där vi också ser kopplingen till Helsingborgshems roll som allmännyttigt 
kommunalt bostadsbolag. 

Att alternativen kan variera från renovering till rivning i de undersökta bolagen tyder således 
på att investeringsbesluten i miljonprogramsbeståndet beror på vad som är bäst lämpat för det 
enskilda bolagets och byggnadens förutsättningar. Att Helsingborgshem faktiskt tagit ett så 
pass kontroversiellt beslut som att riva men ändå kunnat motivera det utifrån den egna 
organisationens synsätt och den aktuella situationens förutsättningar är ett tydligt exempel på 
detta. Ett annat exempel är de undersökta bolagens väldigt olika uppfattningar om den 
hyresnivå som tillåts av bruksvärdesprincipen efter en renovering, där vi ser att 
Helsingborgshem har helt andra förutsättningar än Fabo och Hfab att motivera en renovering 
företagsekonomiskt. Således måste bolagen hitta sina egna beslutsvägar vid investeringar i 
miljonprogramsbeståndet då det är bolagens och byggnadens unika förutsättningar som blir 
avgörande för beslutet. 
 
Utöver problematiken kring miljonprogramsbeståndet kan vi konstatera att de undersökta 
bolagen agerar under en lagstiftning som skapar en mycket komplex situation. Vi kan se att 
lagändringen 2011 har inneburit en större konflikt i beslutsfattandet för samtliga undersökta 
bolag då affärsmässighet och samhällsansvar nu måste kombineras. Här upplever vi att de 
undersökta bolagen hamnar i en svår situation då det är två väldigt skilda synsätt som måste 
samspela.  
 
Som utgångspunkt i sitt beslutsfattande är samtliga bolag dock överens om att det först och 
främst är den ekonomiska kalkylen som är avgörande vid investeringsbesluten, där samtliga 
uttrycker att de måste kunna motivera sina projekt rent företagsekonomiskt. Här ser de 
undersökta bolagen en affärsmässighet i områdesnära satsningar genom den ökning i 
driftnetto och restvärde som dessa för med sig. Det handlar om minskade kostnader och att 
sådana insatser även lyfter ett helt område, med en värdeökning för fastigheterna som följd. 
Här visar också Blomés forskning på just detta, att det faktiskt finns ett tydligt ekonomiskt 
samband mellan områdesnära satsningar och affärsmässighet för en fastighetsägare.  
 
Trots att bolagen ser de positiva företagsekonomiska effekterna av de områdesnära 
satsningarna så konstaterar samtliga att dessa effekter ej beaktas i deras investeringskalkyler. 
Istället uttrycker samtliga bolag att de har en uppfattning och en känsla av att investeringarna 
ändå i ett större sammanhang och på lång sikt genererar ett ekonomiskt värde för bolagen. Här 
anser vi att de allmännyttiga bolagen måste hitta sätt att räkna på hur de sociala aspekterna i 
de områdesnära satsningarna kan motiveras företagsekonomiskt, då det i dagsläget finns en 
konflikt mellan samhällsansvar och kraven på affärsmässighet när beslutsfattandet sker. 
Sambandet mellan sociala investeringar och bolagens lönsamhet måste tydliggöras och bli en 
naturlig del av resonemanget när beslut fattas. Detta synsätt är dock problematiskt att 
implementera då det framkommit att det är mycket svårt att räkna på de sociala aspekternas 
positiva föreatagsekonomiska effekter. Vi tror också att detta är anledningen till att det finns 
relativt lite forskning på området. Trots svårigheten att kombinera dessa aspekter så tror vi att 
Blomés forskning här kan underlätta genom att bolagen enklare kan inkludera 
affärsmässigheten av sociala investeringar i sina investeringskalkyler. På så vis kan 
beslutsprocessen för bolagen underlättas då de får instrument till att sätta ett pris på detta 
långsiktiga tänk. Får bolagen inte detta tror vi att det finns det en risk att deras roll som 
allmännyttiga bolag kommer i skymundan och att fokus enbart hamnar på deras 
affärsmässighet. Om det istället finns en balansgång mellan affärsnytta och samhällsnytta tror 
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vi att både företagen i sig och de boende i de berörda områdena har mycket att vinna på detta 
synsätt.  
 

 
6.3 Förslag till fortsatt forskning 
 
Då studien är av en övergripande natur är ett förslag på fortsatt forskning att på ett mer 
djupgående plan genomföra fortsatta undersökningar på beslutsprocessen inom respektive 
problemområde som utgör delar i denna undersökning. Detta kan exempelvis vara att 
analysera enbart Miljonprogrammet och utmaningarna med detta bestånd eller att en 
jämförelse mellan allmännyttiga och privata bolags möjligheter till att fatta ekonomiskt 
försvarbara beslut genomförs. Vidare har det varit svårt att utröna vilken typ av beslutsmodell 
de undersökta bolagen använder. Här tror vi att mer forskning om olika beslutsmodeller att 
använda just inom fastighetsbranschen hade kunnat underlätta för bolagen genom den 
tydligare struktur över beslutsprocessen en sådan modell kan medföra. Avslutningsvis behövs 
mer fortsatt forskning likt Blomés på hur skilda perspektiv som affärsnytta och samhällsnytta 
kan samspela för de allmännyttiga kommunala bostadsbolagen.  
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Bilaga	  1:	  Intervjuguide	  
	  
INLEDNING OCH MILJONPROGRAMMET 
Vad har du för roll på företaget? 
Hur stor del av ert fastighetsbestånd består av miljonprogramshus?  
Vilka problem och fördelar ser ni med just detta bestånd? 
 
RENOVERING  
Vilka renoveringsåtgärder har ni genomfört?  

• Hur har ni motiverat att utföra just dessa? 
 
Vilka faktorer är viktigast vid beslutsfattandet kring renovering av Miljonprogrammet?  
 
Vilka beräkningsmetoder och kalkyler används?  

• Vilka investeringsvariabler är av särskild vikt?  
• Hur styr byggnadens tekniska status omfattningen av renoveringsåtgärderna? 
• Ser ni några positiva ekonomiska effekter av sociala satsningar?  

 
RIVNING 
Har ni rivit byggnader i ert miljonprogramsbestånd? 
Hur har ni motiverat detta beslut? 

• Vilka beräkningsmetoder och kalkyler används?  
• Vilka investeringsvariabler är av särskild vikt?  
• Hur styr byggnadens tekniska status omfattningen av rivningsbeslutet? 

 
Hur ser ni på möjligheten till hyreshöjning med hjälp av bruksvärdesprincipen? 
 
 
BESLUTSPROCESSEN & ALLMÄNNYTTIGA BOLAGS FÖRUTSÄTTNINGAR 
Hur ser processen ut kring ert beslutsfattande vid valet av investeringar, allstå hur fattar ni 
beslut i praktiken?  

• Använder ni någon speciell beslutsmodell?  
 

Allmännyttiga bolags förutsättningar och kravbild, hur påverkar detta er möjlighet att fatta 
beslut? 

• Den nya lagen om allmännyttiga kommunala bostadsbolag som trädde i kraft 2011, 
har denna inneburit några förändringar för er organisation? 

• Har den påverkat ert sätt att arbeta i övrigt?  
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