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Sammanfattning 

Kandidatuppsats, Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniver-

sitetet, Controllerfördjupning, 2FE13E, VT 2014  

Författare: Axel Erlandsson, Caroline Hellman och Niklas Lundqvist 

Handledare: Anders Jerreling 

Titel: Investeringsprocesser i kommunalägda bostadsbolag - En studie om lagen om 

allmännyttiga bostadsaktiebolags påverkan på investeringsprocessen. 

Bakgrund: Kommunalt ägda bostadsbolag har haft i uppgift att ansvara för bostadsför-

sörjningen i Sveriges kommuner, bostadsbolagen har inte tillåtits agera i vinstdrivande 

syfte. I januari 2011 ersattes den tidigare lagen om allmännyttiga bostadsföretag med 

lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Syftet med lagändringen var att 

fastställa att kommuner har rätt till att driva allmännyttiga bostadsaktiebolag, dock 

måste det ske i former som inte påverkar konkurrensen, det vill säga att det kommu-

nalägda bostadsbolaget ska konkurrera på samma villkor som en privatägd aktör. 

Kommunen får följaktligen inte ge det egna bostadsbolaget några fördelar som gynnar 

bolaget ekonomiskt gentemot privatägda bostadsbolag. Ett kommunalägt bostadsaktie-

bolag bör enligt den nya lagen agera affärsmässigt och utifrån bolagets bästa. Vad som 

menas med att agera affärsmässigt går att tolka på olika sätt, en infallsvinkel är att af-

färsmässighet innebär att bolaget åläggs ett marknadsmässigt avkastningskrav, bostads-

bolaget bör inom ramen för detta avkastningskrav bidra till samhällsnytta. En annan 

aspekt är att affärsmässighet beskriver ett övergripande förhållningssätt som icke-

subventionerade företag intar gällande investeringar. Lagändringen förbjuder inte kom-

munalt ägda bostadsbolag att ta samhällsansvar men betonar att detta måste stå tillbaka 

för ett affärsmässigt agerande. Lagändringen ställer krav på kommunen i egenskap av 

ägare, de bör enligt lagen kräva ett marknadsmässigt avkastningskrav. 

Syfte: Syftet med vår studie är att beskriva och förklara hur investeringsprocessen ser ut 

efter lagändringen 2011 samt undersöka om lagändringen inneburit några förändringar 

för bolagens agerande och tankesätt kring investeringsfrågor. 



 

 

Metod: Uppsatsen bygger på en kvalitativ forskningsmetod med datainsamling genom 

semi-strukturerade intervjuer. Tre fallstudier av kommunalägda bostadsbolag genom-

fördes för att identifiera den nya lagens effekt på bolagens investeringsprocess. 

Resultat och slutsats: Utfallet av de genomförda fallstudierna varierade men samman-

fattningsvis kan sägas att den största effekten av lagändringen är bostadsbolagens 

grundinställning till affärsmässighet. Den faktiska förändringen i affärsmässigt agerande 

är för två av bolagen minimal. Det tredje fallföretaget påvisade ett förändrat beteende 

främst i investeringsprocessens inledande skede samt vid beslutsfattandet.  Bolaget ge-

nomför investeringar med större försiktighet, noggranna kalkyler är av större vikt och 

bolaget har högre krav på hur snart en investering ska generera vinst. För det tredje bo-

stadsbolaget har det bostadspolitiska ansvaret förflyttats från bostadsbolaget till kom-

munen.  

  



 

 

Abstract 

Bachelor thesis in Business administration, School of Business and Economics at 

Linnaeus University, Controller, 2FE13E, spring semester 2014 

Title: Capital budgeting in Municipal-real estate companies - A study of the law of 

public housing company impact on capital budgeting.  

Authors: Axel Erlandsson, Caroline Hellman and Niklas Lundqvist 

Tutor: Anders Jerreling  

Background: Municipal owned real estate companies  has in the past been obliged to 

take responsibility for providing housing to Swedish municipal inhabitants. Municipal 

owned real estate company’s has in the past been prohibited to act in profit purpose. In 

January 2011 the previous law of public housing was replaced with the new law on pub-

lic municipal housing companies. The municipality may not provide the municipal 

owned company with any financial advantages against a private owned real estate com-

pany. A municipal owned real estate company should according to the new law act 

businesslike and act in the company’s best interest. The purpose of the new law was to 

establish that municipalities have the right to operate public housing corporation, how-

ever it must be done in ways that do not affect market competition, the municipal hous-

ing company should compete on equal terms with a privately owned real estate compa-

ny. The meaning of acting businesslike can be interpreted in several ways.  One ap-

proach is that acting business like is equal to require a market rate of economic return. 

The profit of the company should therefore be the same as what would be required of a 

private actor in the same market.  The municipal owned real estate company should, if 

the profit requirement is fulfilled, contribute to society. Another aspect is that acting 

business like is a wide attitude that non-subsidized companies take regarding invest-

ments. The new law is not prohibiting the municipally owned real estate companies to 

take social responsibility, but the business like behavior must be the company’s superior 

priority.  The new law sharpens the demands on the municipality as a company owner, 

they should by law require a market rate of economic return.  

Purpose: The purpose of our study is to describe and explain how the investment pro-

cess appear since the new law was established in 2011 and further identify changes in 

the way company’s act and way of thinking in the capital budgeting process.  



 

 

Method: The essay is based on a qualitative research method with data collection 

through semi-structured interviews. Three case studies of municipal real estate compa-

nies were conducted to identify what effect the new law had on the company’s capital 

budgeting process.  

Result and conclusion: The outcome of the three completed case studies varied, but 

overall it can be said that the largest impact on the effect of the new law is regarding the 

real estate company’s basic approach to acting businesslike. Two of the three case stud-

ies showed an almost absent change in the company’s behavior, they are not acting 

more businesslike since the new law was established. The third case study demonstrated 

a change in the company’s behavior, mainly in the initial stage in the capital budgeting 

process as well as in the decision-making stage. The company makes investments with 

greater caution, careful calculations are more important and the company has higher 

requirements on how quickly an investment must generate profit. Concerning the third 

real estate company had the responsibility for housing policy shifted from the housing 

company to the municipality. 
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1. Inledning 
 

 

Detta avsnitt kommer att behandla de olika investeringsmodeller som används av bo-

stadsbolag för att genomföra investeringsbedömningar. En lagändring genomfördes år 

2011 för att likställa privat- och kommunalägda bostadsbolags konkurrensfördelar på 

bostadsmarknaden, vilket har lämnat efter sig en ny problematik gällande bostadsbola-

gens kalkylering. I och med lagändringen uppmuntras kommunalägda bostadsbolag att 

agera vinstmaximerande. Kommunal ägda bolag ska inte erbjudas konkurrensfördelar 

gällande exempelvis förmånliga lånevillkor, kommunal finansiering eller annan hjälp 

som kan snedvrida konkurrensen. 

1.1 Bakgrund 

När en investering analyseras ligger fokus på att fatta det optimala investeringsbeslutet. 

Det centrala ligger på själva beslutssituationen där investeringen växer fram. Frågan blir 

huvudsakligen hur man väljer bland ett känt antal olika alternativ och handlar mindre 

om hur detta antal genererats. Inriktning ligger på ett beslut snarare än på en process 

(Yard 2001). En investeringskalkyl beräknas på lång sikt vilket innebär att varken före-

tagets inriktning eller kapacitet betraktas som given. Syftet med en investering är oftast 

att öka företagets lönsamhet, detta genom att exempelvis investera i nya inventarier eller 

lokaler. En investeringskalkyl är en översikt av ett företags in- och utbetalningar för en 

specifik tidsperiod gällande ett visst objekt och ändamål (Ax, Johansson & Kullvén 

2009). 

Då en investering ofta involverar stora belopp och har långsiktiga effekter på företaget 

bör ett investeringsbeslut fattas utifrån en utförligt beräknad kalkyl, där olika finansiella 

konsekvenser för investeringen beaktas. (Ax, Johansson & Kullvén 2009)  

1.1.1 Lagändring gällande kommunalt ägda bostadsbolag 

I januari 2011 ersattes den tidigare lagen om allmännyttiga bostadsföretag med lagen 

om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Syftet med lagändringen var enligt 

Svenskfastighetsmarkand (2013) att tydliggöra att kommuner har rätt till att driva all-

männyttiga bostadsaktiebolag, dock måste det ske i former som inte påverkar konkur-

rensen. Kommunen får följaktligen inte ge det egna bostadsbolaget några fördelar som 
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gynnar bolaget ekonomiskt gentemot privatägda bostadsbolag. Ett kommunalägt bo-

stadsbolag bör agera affärsmässigt och utifrån bolagets bästa.  

Vad som är innebörden av att agera affärsmässigt kan diskuteras, en infallsvinkel är att 

affärsmässighet innebär att bolaget åläggs ett marknadsmässigt avkastningskrav, bo-

stadsbolaget bör inom ramen för detta avkastningskrav bidra till samhällsnytta. (svensk-

fastighetsmarknad 2013) 

Sveriges allmännyttiga bostadsförening (Sabo) menar att ett affärsmässigt beteende in-

nebär ”det övergripande förhållningssätt som ett icke subventionerat företag på en 

marknad intar inför investeringar, i sin dagliga drift och i relation till andra aktörer” 

(Sabo 2011). Lagändringen förbjuder inte kommunalt ägda bostadsbolag att ta sam-

hällsansvar men detta får stå tillbaka för prioritering av affärsmässiga principer. Ett 

kommunalt bostadsbolag ska primärt agera utifrån vad som är bäst för bolaget. Den nya 

lagen har i praktiken inneburit att kommuner i egenskap av ägare kräver ett marknads-

mässigt avkastningskrav. (Sabo 2011)  

1.2 Problemdiskussion 

I Sverige har kommuner och landsting till uppgift att säkra den allmänna välfärden och 

tillgodose invånarnas behov av social och teknisk service. Alla Sveriges ca 290 kom-

muner är självstyrande vilket betyder att de själva beslutar om hur de väljer att utföra de 

åtaganden som kommuner är förpliktigade till (Finansdepartementet 2008). Kommuner 

är berättigade att ta ut skatt för att finansiera kommunal verksamhet, efter en lagändring 

som trädde i kraft den 1 januari 2011 (SFS 2010:879) får dock kommuner inte ge något 

ekonomiskt stöd till kommunalt ägda fastighetsbolag.  

Den nya lagen syftar till att förtydliga att kommunala fastighetsbolag får bedrivas med 

en allmännyttig inriktning men de är tvungna att agera så att konkurrensen inte sned-

vrids (Sabo 2011). Den nya lagen (SFS 2010:879) trotsar även kommunallagens 2 kapi-

tel 7§ (SFS 1991:900) som säger att inga kommunalägda bolag får vara vinstdrivande 

utan ska bara bedrivas med ett allmännyttigt syfte. I dagsläget finns det ca 1600 kom-

munalägda bolag, den större delen av dessa är aktiebolag och hälften av de kommunala 

bolagen är bolag som utför företagstjänster eller fastighetsverksamhet (Finansdeparte-

mentet 2008). Med den nya lagen från 2011 blir gapet mellan kommunala och privata 
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bostadsbolag mindre och de ska ha samma förutsättningar att konkurrera, men hur efter-

följs detta i dagsläget?  

Lagändringen bedyrar att samhällsansvar är förenligt med ett affärsmässigt beteende 

(Sabo 2011). Detta kräver ett ändrat tankesätt vilket leder till en problematik vid över-

gång som denna då bostadsbolag länge har arbetat efter ett samhällsnyttigt direktiv. Vi-

dare är affärsmässighet ett begrepp öppet för tolkning vilket medför att bostadsbolagen 

kan uppfatta innebörden av begreppet olika. 

1.3 Forskningsfrågor 

Med hjälp av tidigare problemdiskussion har diskussionen mynnat ut i två forsknings-

frågor som lyder enligt följande: 

Går det att påvisa en skillnad i investeringsprocessen efter lagändringen från ”Lagen 

om Allmännyttiga bostadsföretag” till ”Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsak-

tiebolag”?  

Går det att härleda förändringar till lagändringen? 

1.4 Syfte 

Syftet med vår studie är att beskriva och förklara hur investeringsprocessen ser ut efter 

lagändringen 2011 samt undersöka om lagändringen inneburit några förändringar för 

bolagens agerande och tankesätt kring investeringsfrågor.  
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Metod 
Beskriver tillvägagångssätt för studien. 

1.5 Disposition 

 
 

 

 

 

  

Inledning 
Behandlar bakgrund, problemdiskussion, forskningsfråga samt syfte. 

 

Teori 
Den teoretiska referensramen. 

Empiri 
Sammanställning av empiriskt material. 

Analys 
Sammankoppling av teori och empiri. 

Slutsats 
Presentation av resultat och svar på frågeställning. 
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2. Metod 
 

Detta kapitel syftar till att besvara frågor gällande tillvägagångssätt för uppbyggnad av 

uppsatsen. Kapitlet berör ämnen som val av forskningsansatser, forskningsinriktning, 

etiska överväganden, design och uppbyggnad, hur kvalité säkerställs genom uppsatsen 

samt granskning av källor.  

 

2.1 Forskningsansatser  

Bryman och Bell (2005) förklarar två olika sätt för hur teori och empiri kan kopplas till 

varandra. Dessa benämns deduktion och induktion. I en deduktiv metod sker forsk-

ningsarbetet utifrån befintliga begrepp och teorier. (Eriksson och Wiedersheim-Paul 

2011). Utifrån dessa redan befintliga teorier ställer forskaren egna forskningsfrågor som 

sedan besvaras. En induktiv metod innebär att forskaren gör observationer och sedan 

drar generaliserbara slutsatser efter dessa, då teorin är resultatet av en forskningsansats. 

(Bryman & Bell 2005).  

Utöver induktion och deduktion finns det även en tredje väg att välja, abduktion. Ab-

duktion ses som mellanvägen för induktion och deduktion. Abduktion finner sin grund i 

kontakten mellan informationen om den nuvarande situationen som framkommer av 

empiri och det teoretiska perspektivet. (Olsson & Sörensen 2011) 

Vid valet av ansats resonerades det kring en deduktiv och abduktiv ansats. Dessa tillåter 

en litteraturinsamling i uppsatsens inledande skede vilket sedan lägger grunden för den 

empiriska insamlingen. Under uppsatsens inledande skede kommer relevanta teorier 

samlas in för att sedan jämföras med det insamlade empiriska materialet. Valet föll där-

för på en deduktiv ansats.  

2.2 Kvalitativt inriktad forskning 

Kvalitativ forskning kan beskrivas som induktiv, konstruktionistisk och tolkande, dock 

är detta något som inte får medhåll från alla kvalitativa forskare (Bryman & Bell 2005). 

Kvalitativ forskning är i huvudsak inriktad på ord snarare än siffror, vilket kännetecknar 

kvantitativ forskning. Andra utmärkande drag som kännetecknar kvalitativ forskning är 

induktion, kunskapsteori med inriktning på förståelse av social verklighet och kon-
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struktionistisk ontologisk ståndpunkt. Kunskapsteori som fokuserar på förståelse av 

social verklighet innebär att tonvikten ligger på hur människor i den miljö som under-

söks upplever denna miljö det vill säga att forskaren vill se världen ur människans per-

spektiv. En ontologisk ståndpunkt som är konstruktionistisk innebär att sociala egen-

skaper är ett resultat av samspel individer emellan (Bryman & Bell 2005). Då uppsatsen 

fokuserar på en lagändring är det mänskliga perspektivet intressant, förståelse av social 

verklighet kan kopplas till effekten av lagändringen då fokus med uppsatsen ligger vid 

att beskriva hur människor i kommunalägda bostadsaktiebolag uppfattar denna föränd-

ring. Vid en kvalitativ ansats förespråkas ett induktivt förhållningssätt, dock är indukt-

ion inte aktuellt eftersom uppsatsen baseras på insamlad teori istället för att vid indukt-

ion bygga teori utifrån insamlad empiri. (Bryman & Bell 2005) 

2.3 Etiska ställningstaganden 

Det är viktigt att inte bortse från de etiska ställningstaganden som ingår i en undersök-

ning. Vi har därmed sett till att vår uppsats följt delar inom etiska regler för hur forsk-

ning ska bedrivas enligt Bryman och Bell (2005). Bryman och Bell (2005) tar upp vik-

tiga etiska regler som berör frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet för de 

individer som är direkt involverade i forskningen. Dessa etiska principer tas upp i föl-

jande punkter: 

 Informationskravet - Innebär att de involverade personerna skall upply-

sas av forskaren om undersökningens syfte samt vilka moment som in-

går. 

 Samtyckeskravet - Går ut på att de medverkande personerna skall vara 

medvetna om att deras deltagande är frivilligt och att de kan avbryta del-

tagandet om de önskar. 

 Konfidentialitets- och anonymitetskravet - All information och uppgifter 

som berör de individer som medverkat i undersökningen skall behandlas 

med största möjliga konfidentialitet. 

 Nyttjandekravet- Insamlade uppgifter om individuella personer får enbart 

användas för forskningsändamålet. 

Tonvikten av de etiska principerna kommer fokuseras kring informationskravet och 

samtyckeskravet kring de personer som har intervjuats. Inför varje intervju kommer 
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respondenten informerats via mail och telefon om tänkt genomförande samt syfte med 

intervjun, detta anser vi täcker upp informationskravet. Då avtalad tid och plats kommer 

ske via mail och telefon är även samtyckeskravet uppfyllt enligt oss, om respondenten 

inte velat medverka i intervjun har de haft möjlighet att avböja. Gällande konfidentiali-

tets- och anonymitetskravet har samtycke med respondenterna enats om att hålla både 

respondentens och företagets namn anonymt. Respondenternas befattningar på bolagen 

har publicerats då det ökar trovärdigheten för att informationen i empirikapitlet är verk-

lig. Intervjupersonerna är meddelade i förväg om att alla insamlade uppgifter endast 

kommer att användas till denna uppsats, då därmed nyttjandekravet är uppfyllt.  

2.4 Undersökningsdesign 

En undersöknings- eller forskningsmetod utgör en teknik för datainsamling, det vill 

säga hur insamling av data kommer att gå till (Bryman & Bell 2005). Inom kvalitativ 

forskning finns en rad tillvägagångssätt för insamling av data, dessa kan exempelvis 

vara deltagande observation, kvalitativa intervjuer samt fokusgrupper (Bryman & Bell 

2005). Följande datainsamling kommer baseras på kvalitativa intervjuer då detta passar 

syftet med undersökningen.  Förhoppningen med denna metod är att få svar på fråge-

ställningen om det går att påvisa en skillnad i investeringsprocessen efter lagändringen 

och om denna kan härledas till lagändringen. Utmärkande drag för kvalitativa intervjuer 

är att de ofta är mindre strukturerade än exempelvis surveyundersökningar (Bryman & 

Bell 2005). Enligt oss är semi-strukturerade intervjuer den metod för datainsamling som 

är mest användbar, då dessa ger möjlighet till följdfrågor och utrymme för vidare tolk-

ning. Då forskningsansatsen för uppsatsen är kvalitativ diskuterades valet mellan 

ostrukturerade och semi-strukturerade intervjuer. Ostrukturerade intervjuer lämpar sig 

bäst för studier av övergripande teman och områden, därför valdes denna form bort. 

Vart intervjun ska leda är på förhand utstakat då det finns en målram för hur analysen 

ska struktureras, därför är den semi-strukturerade intervjuformen ett lämpligt alternativ. 

Ett visst mått av struktur krävs då tre fallstudier utförs, detta för att möjliggöra en jäm-

förelse företagen emellan. (Bryman & Bell 2005) 

2.5 Undersökningsmetod och metod för insamlat empiriskt material 

Intervjuerna kommer att utgå ifrån en intervjuguide som övergripligt beskriver de frågor 

som avser att behandlas under intervjun. Frågorna kommer att ställas på ett sådant sätt 

att intervjupersonerna har möjlighet att på eget vis tolka och utforma svar. Om det upp-
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levs att någon av frågorna kräver en följdfråga finns möjlighet att ställa denna (Bryman 

& Bell 2005). Det kommer att ske intervjuer med tre kommunalägda bostadsbolag vil-

ket kommer tillhandahålla tillräckligt med information för att leda till en slutsats. Ett 

begränsat antal företag innebär även en möjlighet att analysera valda företag mer djup-

gående. Den empiri vi får fram av de semi-strukturerade intervjuerna kommer sedan att 

kopplas samman med teori för att därefter leda till en analys. För att säkerställa det em-

piriska materialet som samlats in kommer respondentvalidering användas. Respondent-

validering som även benämns deltagarvalidering innebär att personer som är föremål i 

undersökningen i efterhand delges undersökningen. Det huvudsakliga syftet är att säker-

ställa att det resultat vi har tagit emot stämmer överrens med intervjupersonens uppfatt-

ning (Bryman & Bell 2005). 

2.6 Val av företag 

Det grundläggande kravet på bolagen som kommer kontaktas är att det är kommunalägt. 

Bolagen ska regelbundet genomfört investeringar och bedrivit verksamhet tidigare än 

2011. Intervjupersonerna bör ha olika ledande positioner i företagen vilket vi kan tänka 

oss kan anses negativt för undersökningen, då jämförelsen inte genomförs på en full-

ständigt likartad grund. Dock anser vi att detta inte spelar en avgörande roll då fokus för 

undersökningen är koncentrerad till lagändringens effekt på investeringsprocessen, 

samtliga personer som kommer intervjuas är djupt insatta inom området.  

2.7 Kvalitetsmått 

För att säkerställa att kvalitén är hög genom varje steg i processen läggs stort fokus vid 

kvalitetsmått och struktur. Under genomförandet av denna uppsats kommer ett antal 

kvalitetsmått ha en central roll. Tillförlitlighet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och 

konfirmera är alla centrala begrepp som används för att säkerställa att den fallstudie 

som utförs är väl strukturerad och att slutsatsen samt resultat är trovärdigt.  

Det kan finnas en rad olika beskrivningar av en social verklighet, trovärdigheten i den 

beskrivningen en forskare kommer fram till ligger i hur pass acceptabel beskrivningen 

framstår i andra personers ögon. För att resultatet ska anses vara tillförlitligt krävs att 

forskningen utförts i enighet med befintliga regler samt att forskaren använder sig av 

respondentvalidering.  Detta för att säkerställa att forskaren uppfattat verkligheten på ett 

korrekt sätt (Bryman & Bell 2005). Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att det 
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ska framstå som uppenbart att forskaren inte med avsikt låtit personliga åsikter och vär-

deringar influera forskningen. Inte heller forskarens teoretiska inriktning ska påverka 

forskningen. (Bryman & Bell 2005) Detta kommer säkerställas genom respondentvali-

dering. Intervjuerna kommer att spelas in och transkriberas ordagrant, sammanställas 

och skickas tillbaka till de berörda bostadsbolagen. Respektive bostadsbolag har sedan 

möjlighet att granska och godkänna materialet, i och med detta säkerställs att inga miss-

uppfattningar eller feltolkningar av intervjupersonen skett. Detta ökar tillförlitligheten 

enligt Bryman och Bell (2005). Även Bryman och Bells (2005)  kvalitetsmått gällande 

att styrka och konfirmera uppfylls i och med respondentvalidering. Då materialet god-

känns av intervjupersonen elimineras risken att egna värderingar eller teoretiska inrikt-

ning influerar forskningen.  

För att kvalitativ forskning ska anses pålitlig krävs ett säkerställande av att det finns en 

tillgänglig och fullständig redogörelse av alla steg i forskningsprocessen. Dessa innefat-

tar bland annat problemformulering, val av företag eller undersökningspersoner, fältan-

teckningar, intervjuskrifter samt analys. Kollegor fungerar sedan som granskare av de 

procedurer som valts och kvalitén av dessa, även en bedömning genomförs av hur pass 

teoretiskt berättigade forskarens slutsatser är. Dock är detta inte vanligt i praktiken då 

kvalitativ forskning ofta genererar stora mängder av data vilket innebär att en gransk-

ning i denna omfattning är en oerhört tidskrävande process (Bryman & Bell 2005). 

Uppsatsen har producerats med fokus på att motivera varje val som gjorts vid samtliga 

steg i processen. Exempelvis genomförs en diskussion kring varje förkastat alternativ 

för att kunna motivera varför vi valt en viss inriktning. Vid seminarier kommer medstu-

denter granska valda metoder.  

Yin (2006) beskriver kvalitetsmått som med fördel kan användas för att mäta kvalité av 

en empirisk undersökning. En fallstudie är ett exempel på sådan undersökning och då vi 

utför en fallstudie anses några av dessa kvalitetsmått relevanta (Yin 2006). Begreppsva-

liditet uppnås genom styrkt information via flera källor, en tydlig beviskedja samt ge-

nom att låta nyckelinformatörer granska det insamlande materialet från undersökningen 

(Yin 2006). Vid utförandet av en fallstudie bör forskaren vara medveten om att objekti-

vitet är av stor vikt för ett trovärdigt resultat, det är viktigt att inte låta subjektiva be-

dömningar påverka den empiriska insamlingen. Exempelvis bör forskaren vara kritisk 

till hur egna intryck och tolkningar påverkar undersökningen (Yin 2006). Intervjuguiden 
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har utformats på ett sådant vis så att fokus inte enbart riktas mot lagändringen. Målet är 

att utreda konkurrerande faktorer som skulle kunna förstärka eller hämma effekten av 

lagändringen. Dessa anser vi exempelvis kunna vara ändrade redovisningsprinciper och 

förändrad efterfrågan på bostäder. Det kommer utföras tre fallstudier av olika kommu-

nalägda bostadsbolag, tre respondenter vid tre olika företag anser vi vara tillräckligt för 

att kunna styrka ett resultat. Efter materialinsamlingen kommer som tidigare nämnts 

respondentvalidering att användas för att säkerställa att respondenternas uppfattning 

överensstämmer med det transkriberade materialet.  

Intern validitet berör agerande vid analys av insamlat material. Olika mönster jämförs 

med varandra, så kallad “mönsterjämförelser”. Mönsterjämförelse bygger på jämförel-

ser av ett empiriskt mönster med ett förutsagt eller förväntat mönster. Om dessa mönster 

överensstämmer med varandra kan uppsatsens interna validitet stärkas. Efter genomfö-

randet av fallstudierna kommer dessa jämföras med varandra för att urskilja likheter och 

olikheter. Intern validitet berör även uppbyggnation av studien vilket leder till resultatet, 

även rivaliserande förklaringar och användandet av logiska modeller är av vikt (Yin 

2006). Andra faktorer än lagändringen som kan haft påverkan på bolagens investerings-

process kommer belysas för att ta upp rivaliserande förklaringar. 

Reliabilitet betyder att då en forskare försöker återskapa en empirisk undersökning som 

en tidigare forskare utfört bör den återskapande forskaren rimligtvis komma fram till 

samma resultat och slutsats. Tonvikt ligger därför på tydlig dokumentering av tillväga-

gångssätt vilket möjliggör för någon annan att utföra samma undersökning. Externa 

granskare ges genom tydlig dokumentering stor möjlighet att själva bilda sig en upp-

fattning om hur forskaren kommit fram till ett specifikt resultat och slutsats. (Yin 2006) 

Då uppsatsen byggts upp har varje steg utförligt dokumenterats för att möjliggöra för en 

utomstående granskare att genomföra samma undersökning.  

2.8 Källkritik 

De källkritiska grunderna är mycket enkla och går att förklara i ett antal punkter. Den 

första punkten är Äkthet, en källa ska vara det som den påstår sig vara. Tidssamband, 

om avståndet mellan källans berättelse och händelsen är stort ökar anledningen till att 

tvivla på källan. Oberoende, en källa ska prata för sig själv och inte vara avskriven eller 

refererad till en annan källa. Tendensfrihet, Det ska inte finnas någon anledning att anta 
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att källan ger en missvisande bild av verkligheten beroende av personliga, politiska eller 

ekonomiska uppfattningar (Thurén 2013).  

Valet av den tryckta litteratur som använts har beslutats utifrån ett relevant urval av för-

fattare som är specialiserade i det aktuella ämne som forskningen behandlar, detta kan 

kopplas till kravet om äkthet.  Den litteratur som det refereras till befinner sig på en 

avancerad nivå och har tidigare använts i annan forskning med goda resultat. Litteratu-

ren har valts ut grundligt från Linnéuniversitetets bibliotek i antingen Växjö eller Kal-

mar.  

Frågeställningen som denna uppsats baseras på är en svensk lag. Det finns risk för att 

tendensfriheten riskeras. Vid de semi-strukturerade intervjuerna som kommer att ge-

nomföras finns en risk att intervjupersonen inte återger den verkliga sanningen om det 

är så att lagen inte efterföljs. För att komma runt detta problem är det viktigt att de frå-

gor som ställs täcker hela områden och går in på djupet på ett sådant vis så att den verk-

liga processen återges. Detta skulle kunna visa sig genom att en intervjuperson exem-

pelvis påstår att lagändringen har fått en större påverkan på investeringsprocessen än 

vad den egentligen har fått. Kriteriet om tidssamband anser vi uppfylls då lagändringen 

genomfördes 2011. Kriteriet om oberoende källa genomsyrar uppbyggnaden av uppsat-

sen då vi lagt stor vikt vid att granska de källor som används.  

2.9 Intervjuguide 

Vid förberedelse för kvalitativa intervjuer bör forskaren ställa sig frågan vad det oklara 

egentligen är vid ett visst uttalande, kommentar eller fråga. Detta bör tillämpas på samt-

liga frågeställningar för att konkretisera vad problematiken är, detta kan även generera 

följdfrågor som är relevanta för undersökningen. Bryman och Bell (2005) förespråkar 

frågeställningar som lämnar utrymme för alternativa idéer eller synsätt, frågeställning-

arna bör alltså inte vara allt för specifika. Vid kvalitativ forskning framhålls att inter-

vjupersonens uppfattning av sin omvärld är primärt fokus för undersökningen. Forska-

ren bör inte inleda undersökningen med alltför färgade och förutfattade meningar, ord-

ning och struktur kommer efter hand att ta form. Bryman och Bell (2005) betonar även 

vikten av att ta reda på vilken bakgrundskunskap som krävs för att kunna besvara de 

olika frågeställningarna.  
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Enligt Yin (2006) bör forskaren vara medveten om att fåtalet undersökningar fortskrider 

som planerat, därför bör forskaren vara flexibel i sin design och utformning av frågor så 

att de kan anpassas efter situation. Dock är det en förutsättning att frågorna är anpassade 

till det huvudsakliga syftet (Yin 2006). Vid formulering av intervjuguiden har vi utgått 

från vald teori för att besvara syfte och frågeställning.  
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3. Teori 
 

Kapitlet behandlar grundläggande fakta och begrepp som är relevant att känna till för 

ökad förståelse av resterande kapitel. Investeringsprocessen beskrivs ingående då 

denna utgör en stor del av vårt syfte med uppsatsen. Kapitlet lägger även vikt vid för-

hållningssätt och tolkning av lagändringen samt hur affärsmässighet bör praktiseras i 

ett kommunalägt bostadsbolag. 

 

3.1 Orsak till investering 

Två huvudstrategier tillämpas vid investering, antingen investerar företaget för att på 

sikt kunna sänka kostnaderna eller öka intäkterna. Intäktshöjande investeringar benämns 

även kapacitetsinvesteringar, denna typ av investering genomförs då förtaget inte har 

tillräckligt med kapacitet för befintliga resurser. Kapacitetsinvesteringar är vanligt vid 

lansering av nya produkter. Kostnadsreducerande investeringar genomförs då företaget 

investerar för att förbättra effektiviteteten, så kallade rationalitetsinvesteringar. Ersätt-

ningsinvesteringar innebär att en äldre kapitalresurs ersätts med ett nytt kostnadseffek-

tivare alternativ, detta för att minska företagets kostnader på sikt. Kvalitetshöjande inve-

steringar genomförs för att minska företagets kostnadsmassa, detta genom minskade 

garantiåtaganden eller reklamationer. Det inträffar även att investeringar görs till följd 

av påtryckningar från intressenter, för offentliga bolag kan det röra sig om till exempel 

miljöförbättrande investeringar som är mer eller mindre tvingande. (Ohlsson 2012) 

3.2 Grundmetoder för investeringskalkyler 

Det finns fem vanligt förekommande grundmetoder som används för investeringskalky-

ler; Nuvärdesmetoden, Annuitetsmetoden, Internräntemetoden, Pay-back metoden och 

Direktavkastningsmetoden. (Ohlsson 2012; Lind 2004) 

Nuvärdesmetoden, Annuitetsmetoden, Internräntemetoden och Direktavkastningsme-

toden utrycker alla lönsamhet för ett investeringsalternativ. Pay-back metoden fokuserar 

på investeringens återbetalningstid, metoden är alltså mer likviditetsinriktad än övriga 

tillvägagångssätt. (Ohlsson 2012; Lind 2004) 

Vid tillämpning av Nuvärdesmetoden beräknas nuvärdet av kassaflöden som investe-

ringen förväntas medföra. Värdet på grundinvesteringen dras ifrån nuvärdet och resulta-
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tet utgör ett beräknat kapitalvärde som beskriver lönsamheten för ett specifikt alternativ. 

Nuvärdesmetoden är den mest förekommande modellen vid beräkning av en investe-

rings lönsamhet. Annuitetsmetoden beräknar de förväntade årliga resultaten som inve-

steringen genererar. Annuitetsmetoden är vanligt förekommande vid beräkning av er-

sättningsinvesteringar. Vid Internräntemetoden uttrycks värdet av investeringen förvän-

tade ekonomiska konsekvenser som internränta. Metoden är att föredra under enklare 

omständigheter då dess uppbyggnad tenderar att göra beräkningen svår. Pay-back meto-

den används för att beräkna en investerings återbetalningstid, syftet är att ta reda på hur 

lång tid som krävs för en investering att bli lönsam.  (Ohlsson. 2012) 

Vid tillämpning av direktavkastningsmetoden på en fastighet beskrivs fastighetens drift-

netto dividerat med fastighetens marknadsvärde. Driftnettot är hyresintäkter adderat 

med eventuella hyresintäkter för fastigheten subtraherat med drift- och underhållskost-

nader. Marknadsvärdet förklarar det mest tillförlitliga pris vid en försäljning på mark-

naden. (Lind, 2004) 

3.3 Grundläggande begrepp 

Den beloppsmässigt största delen i en investeringskalkyl är normalt grundinvesteringen. 

Grundinvesteringen utgörs av det pris företaget betalar för att genomföra investeringen. 

I grundinvesteringen ingår priset på kapitalresursen samt eventuella installations- och 

hemtagningskostnader. Denna variabel går att fastställa med stor säkerhet genom att 

inhämta prisuppgifter från leverantör. Ekonomisk livslängd beskriver antal år som inve-

steringen bedöms ha ett ekonomiskt värde, det är då den kalkylmässiga ekonomiska 

livslängden man syftar på. Det kan vara problematiskt att fastställa en korrekt ekono-

misk livslängd, det som är relevant att fastställa är hur länge investeringen har ett posi-

tivt bruksvärde i verksamheten. Livslängd påverkas av ett antal faktorer, exempelvis 

vilken typ av investeringsobjekt samt omfattningen av användande av investeringen det 

vill säga slitage, teknisk utveckling och driftkostnader. Vid större maskininvesteringar 

är livslängden normalt fem till tio år, vid datorer och IT-utrustning betydligt kortare. 

Livslängden kan även påverkas av yttre faktorer såsom patenttider, miljöskyddsrelate-

rade bestämmelser eller säkerhetsrelaterade regler. Kalkylränta ska motsvara det av-

kastningskrav som företagets ägare eller ledning ställer på investeringen. I praktiken 

utgörs kalkylräntan av räntekostnader för kapitalet samt vinstambitioner för verksam-

heten. (Ohlsson 2012) 
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3.4 Investeringsprocessen  

En investeringsprocess kan beskrivas på flera olika sätt. Flertalet författare beskriver 

den med hjälp av olika faser. Yard (2004) förklarar att ett investeringsprojekt vanligtvis 

har en lång arbetsgång innan slutgiltigt beslut. Yard (2004) beskriver sin investerings-

process med följande sju steg:   

1. Initiering  

2. Utveckling 

3. Förankring 

4. Framdrivning 

5. Beslut 

6. Genomförande 

7. Uppföljning 

 

Yard (2001) beskriver ett exempel på hur en investeringsprocess kan se ut. Initiering 

kan enligt Yard (2001) vara en idé om modifiering av en process inom företaget. Ut-

veckling av idén och grov skiss av genomförandet utförs innan idén presenteras för di-

visionschef. Förslaget presenteras för divisionschefen som anser att iden har potential 

och godkänner insats av vidare resurser för framtagande och utveckling. Idén får såle-

des, fäste vilket innebär förankring. En projektgrupp tillsätts och projektplan och an-

slagsbegäran upprättas, framdrivning. Beslut tas sedan av koncernledningen. Efter god-

kännande från koncernledningen börjar genomförandet av processförändringen, inköp 

av utrustning och prövning. Två år efter initieringen är implementeringen klar och den 

ekonomiska vinningen av modifieringen kan utvärderas genom en uppföljning. 

Yard (2001) menar att det vanligtvis finns en del kritiska steg från och med investe-

ringsprocessens inledande skede fram till ett slutgiltigt genomförande. Det räcker inte 

med att en investering endast visar upp lönsamhet för att den ska genomföras. (Yard 

2001) 

Oresten och Löfvenberg (1998) har även tagit fram en modell för investeringsprocess, 

denna förklarar en arbetsmodell som är utformad att användas för alla typer av investe-

ringar, exempelvis ny- och ombyggnader, köp eller byte av installationer. Arbetsmo-

dellen är också användbar vid andra förändringar rörande lokalbeståndet, såsom om-
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flyttningar, inhyrningar eller avveckling av lokaler. Modellen är användbar för både 

mindre och större organisationer. (Oresten & Löfvenberg 1998) 

Arbetsmodellen för handläggning av investeringar beskrivs utifrån tre delar.  

1. Förstudie 

2. Lokalplanering 

3. Anskaffning 

(Oresten & Löfvenberg 1998)  

 

Oresten och Löfvenberg (1998) tar upp och förklarar dessa sex steg i förstudien: 

1. Behovsbeskrivning 

2. Möjliga handlingsalternativ 

3. Nyttobedömning 

4. Ekonomisk bedömning 

5. Bedömning av nytta och ekonomi 

6. Beslut om inriktning och investeringsram 

Förstudien är första delen i arbetsmodellen och utgår ifrån att med begränsad tid och 

insats av tillgångar få tillräckligt med kunskaper och information för att besluta om in-

riktning och investeringsram för ett investeringsärende.  

En förstudie startar med en behovsbeskrivning som förklarar vilka behov som investe-

ringsprojektet ska uppfylla. Behovsbeskrivningen ligger sedan till grund för högsta led-

ningen, berörda kärnverksamheter och fastighetsorganisationen som tillsammans ger en 

allsidig belysning av behovet. När lokalbehovet och underlaget sammanställts i en be-

hovsplanering så utgör denna en stor grund för hela investeringsprocessen. 

Nästa delaktivitet i förstudien syftar till att undersöka om det finns andra sätt att lösa 

lokalbehovet. Dessa bör inte överskrida tre till fyra handlingsalternativ då processen ska 

vara klar inom rimlig tid. Varje handlingsalternativ kan bestå av flera olika åtgärder 

kombinerade med varandra.  

Handlingsalternativen som tagits fram kommer sedan att behandlas i en nyttobedöm-

ning som är delaktivitet nummer tre i förstudien. Handlingsalternativen utvärderas och 

bedöms inom ett flertal områden som har påverkan för verksamhetens förmåga att nå 
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organisationens mål och uppfylla koncerndirektiven för lokalförsörjningen.  Fjärde ste-

get i förstudien är att presentera en ekonomisk bedömning av de olika handlingsalterna-

tiven för att klargöra vilket alternativ som är mest förmånligt. För att ta fram dessa be-

dömningar används olika instrument i form av investeringskalkyler. 

Femte steget i förstudien är bedömning av nytta och ekonomi. Huvudfrågan i denna 

aktivitet är att analysera fram vilket handlingsalternativ som ger mest nytta för pengar-

na. Då jämförs det årliga över- eller underskottet med nyttobedömningen för varje hand-

lingsalternativ.  

Sista steget i förstudien är beslut om inriktning och investeringsram som innebär att den 

politiska eller verkställande ledningen tar beslut om investeringsprojektet ska fortlöpa 

eller avbrytas. Ifall förstudien resulterar i ett investeringsprojekt är det aktuellt att gå 

vidare med nästa steg, att göra en lokalplaneringsprocess. (Oresten & Löfvenberg 1998) 

Oresten och Löfvenberg (1998) tar upp dessa åtta steg under lokalplaneringsprocessen:  

Andra delen i arbetsmodellen är lokalplaneringen som går ut på att få fram ett prelimi-

närt investeringsbeslut där skisser och layouter utgör bakgrunden för bedömningen av 

investeringens nytta och ekonomi. Lokalplaneringen är indelad i: 

1. Lokalprogram 

2. Lokalinventering 

3. Principlayout, gestaltning 

4. Systemutformning 

5. Nyttobedömning 

6. Ekonomisk bedömning 

7. Bedömning av nytta och ekonomi 

8. Preliminärt investeringsbeslut 

Faktorer som påverkar hur bred lokalinventeringen blir är ifall lokalprogrammet skall 

inordnas i redan befintliga lokaler eller i nybyggda lokaler. Vid nybyggnad är redan en 

lokaliseringsutredning och tomtutredning genomförd vilket skett i förstudien. 

 

Lokalprogrammet beskriver de krav och behov organisationen har när det gäller antal 

arbetsplatser eller aktivitetsplatser som behövs i lokalerna. I det tredje steget används 
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principlayouterna som skisser för att visa möjliga alternativ att förse lokalprogrammets 

krav för de planerade lokalerna. 

När principlayouter och en gestaltning av byggnaden ligger till grund startar systemut-

formningen, som skall tillgodose förslag för olika handlingar rådande det tekniska sy-

stemet av byggnaden.  

 

Nyttobedömningen i förstudien fortsätter i detta steg på mer detaljerad nivå. Samman-

ställning av nyttobedömningen resulterar i möjligheten att väga olika alternativ mot 

varandra. Nästa steg blir att projektledaren analyserar den ekonomiska bedömningen. 

Denna bedömning skall visa vilka ekonomiska påföljder som alternativen och systemut-

formningarna för med sig. Till hjälp för bedömningen används investeringskalkyler 

inför varje alternativ och därefter upprättas kostnadsprognoser för utvecklingen av det 

alternativ som tagits fram. Vid sammanställandet av samtliga beräkningar görs en jäm-

förelse på liknande sätt som gjorts i förstudien med hjälp av nuvärdesmetoden eller an-

nuitetsmetoden.  

 

Detta steg ska ge en bild om vilket val som genererar mest nytta för det investerade ka-

pitalet och görs via en sammanställning av nyttan och genomsnittligt årligt över- eller 

underskott för respektive alternativ. 

I detta skede fattar den politiska ledningen eller den verkställande ledningen beslut om 

investeringsprojektet skall fortlöpa eller avbrytas. Vid denna tidpunkt är kalkyler och 

skisser så långt framtagna att beslutsunderlaget är fastställt till ungefär 85 procent. Om 

ledningen godkänner fortsättning av investeringsprojektet påbörjas den sista delen i in-

vesteringsprocessen som benämns anskaffning. (Oresten & Löfvenberg 1998) 

Det avslutande steget i Orestens och Löfvenberg (1998) består av fem aktiviteter. 

Ett slutgiltigt investeringsbeslut tagits fram, vilket används som underlag vid inhyrning 

eller upphandling av byggnation. I detta skede finns ritningar och beskrivningar till 

hjälp för att fatta beslut. Fastighetsförvaltaren bidrar i arbetet med egna tidigare förvalt-

ningserfarenheter.  

1. Upprättande av huvudhandling  

2. Ekonomisk bedömning 
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3. Definitivt investeringsbeslut  

4. Upphandling och anbudsvärdering 

5. Byggskede/inflyttning 

 

Huvudhandlingar benämns även systemhandlingar och är en fortsatt utarbetad version 

av skisserna och beskrivningarna från lokalplaneringen. Med hjälp av huvudhandlingar-

na utförs en ekonomisk bedömning efter samma modell som används i förstudien och 

lokalplaneringen. 

Det utformas investeringskalkyler för att ta reda på om lösningen är bra ur ekonomisk 

synpunkt. Då huvudhandlingarna är etablerade är det möjligt att ett slutgiltigt beslut 

fattas om att genomföra eller avbryta investeringen. Högsta ledningen är de som fattar 

beslut om investeringen går igenom, dess villkor och en gräns för summan av den totala 

investeringsutgiften.  

Upphandlingar i offentliga verksamheter sker enligt lagen om offentlig upphandling. 

Alla anbud som tagits emot värderas i enlighet med lagen och efter de krav för kvalité, 

pris, funktion som benämns i upphandlingsbeskrivningen.  

Byggskede omfattar perioden fram tills att byggnaden är testad och kan börja tas i bruk. 

Inflyttning bör vara väl genomtänkt och planerad innan detta påbörjas, Det är fördelakt-

igt att inte behöva pausa verksamheten då den flyttas från gamla till nya lokaler. (Or-

esten & Löfvenberg 1998) 

En alternativ investeringsprocess presenteras av Maccarone (1996). Maccarone (1996) 

uppfattade att problem kan uppstå på grund av asymmetri i informationsflödet. Han 

menar att detta är ett vanligt problem, dock finns möjligheter till effektivisering. För-

hoppningen är att fylla gapet mellan strategisk planering och bedömningar och rational-

isera stegen som skapar investeringsprocessen. Resultatet är en förnyad modell, som 

kombinerar effektivitet och flexibilitet på bästa sätt genom att ta hänsyn till både interna 

och externa faktorer. Maccarone (1996) jämför sin modell med investeringsprocessen 

hos åtta stora multinationella bolag, vilket visar att bolagen har förenklat stegen och tar 

endast hänsyn till några av de interna och externa variablerna. Mer precist, de analyse-

rade bolagen verkar fokusera deras uppmärksamhet på analytiska verktyg, samtidigt 

som organisatoriska problemen ofta ignoreras. 
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3.4 Lagändringens innebörd 

I korthet innebär lagändringen från allmännyttiga bostadsföretag till lagen om allmän-

nyttiga kommunala bostadsaktiebolag följande enligt Sabo (2011): 

 Kommunala bostadsbolag ska utgå ifrån vad som är bäst för företaget. Kom-

munen får inte stödja det egna bostadsbolaget. 

 Samhällsansvar är förenbart med affärsmässigt beteende. 

 Affärsmässighet när det gäller vilket avkastningskrav som ska ställas vid in-

vesteringar kan utformas på olika vis men bör kunna motiveras på ett logiskt 

sätt. 

 Investeringar som genererar stora underskott kan inte motiveras med stärkt 

varumärke eller samhällsansvar. 

 Bolagen ska inte ha möjlighet att via kommunen få tillgång till kapital för 

lägre kostnad än privatägda företag. 

 Det bostadspolitiska ansvaret vilar på kommun och stat och alltså inte på de 

kommunala bostadsbolagen. 

(Sabo 2011) 

3.5 Tankar om affärsmässighet i kommunala bostadsbolag 

Uttrycket affärsmässighet är ett komplicerat uttryck som har lett till stor diskussion. 

Innan lagändringen som trädde i kraft 2011 (SFS 2010:879) fick professorerna Hans 

Lind och Stellan Lundström från KTH i uppdrag att reda ut begrepp och förklara vilka 

konsekvenser den nya lagen kan medföra. Det är viktigt att påpeka att detta projekt star-

tades och finansierades av Fastighetsägarna Sverige. Vad som Lind och Lundström 

kommer fram till presenteras i rapporten “Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar” 

från 2011 (Lind & Lundstöm 2011). Nedan presenteras vad Lind och Lundström kom-

mer fram till samt vad Sabo (2011) ger till svar på denna rapport.  

3.5.1 Marknadsmässigt avkastningskrav 

Enlig Lind och Lundström (2011) är det varken möjligt eller relevant att söka efter en 

marknadsmässig standard för avkastningskrav på bostadshyreshus. Det är däremot möj-

ligt att ta fram ett antal olika kriterier för fastställande av ett affärsmässigt avkastnings-

krav. Sett ur ett ägarmässigt perspektiv kommer avkastningskravet att mätas på det egna 

kapitalet efter skatt. Vid fastställande av avkastningskrav för en specifik investering 
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måste hänsyn däremot alltid tas till investeringens affärsrisk och finansiella risk. Dessa 

två kriterier påvisar svårigheten att tillämpa ett standardiserat avkastningskrav. För att 

närma sig ett affärsmässigt avkastningskrav har författarna valt att ta upp tre kriterier 

som begränsar spannet på det möjliga avkastningskravet. 

 Räntekostnaden för lånat kapital ska på långsikt vara lägre än avkastnings-

kravet för eget kapital. 

 Investeringar som görs i glesbygden kommer med aktning för risken att ha 

ett högre avkastningskrav än investeringar i tätort. 

 Bostadsbolag som är börsnoterade kan använda sig av avkastningskrav mel-

lan tio till tjugo procent av eget kapital. 

Det går att räkna om avkastningskravet på eget kapital till avkastningskravet på totalt 

kapital utan svårighet. Enligt författarna är det även vanligt att bostadsbolag räknar av-

kastningen som ett direktavkastningskrav. Direktavkastning benämns även ibland som 

räntabilitetsmetoden och bygger på bolagets driftnetto i relation till grundinvesteringen. 

Fördelen med ett avkastningskrav som bygger på direktavkastningen är enligt Lind och 

Lundström (2011) att det går att koppla till aktuella transaktioner som sker till på fastig-

hetsmarknaden. Direktavkastningskravet kan enkelt jämföras med andra direktavkast-

ningskrav, det uppkommer däremot en svårighet när det ska jämföras med ett avkast-

ningskrav på totalt kapital. Författarna rekommenderar bostadsbolagen att använda sig 

av ett nominellt avkastningskrav på totalt kapital, det är däremot något som Sabo (2011) 

motsätter sig då de rekommenderar alla kommunalägda bostadsbolag att använda sig av 

ett direktavkastningskrav. Sabo (2011) motiverar detta med att ett direktavkastningskrav 

inte påverkas av relationen mellan lånat och eget kapital samt att varje fastighet måste 

värderas och får därmed ett marknadsvärde.  

Lind och Lundström (2011) förklarar att det inte är det valda avkastningskravet som är 

viktigt för att ses som ett affärsmässigt bostadsbolag utan hur bostadsbolaget motiverar 

sitt avkastningskrav. Motiveringen ska vara logiskt sammanhängande och bygga på 

empiriska observationer av alternativa placeringar, risknivåer och låneräntor. (Lind & 

Lundström 2011) 
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3.5.2 Affärsmässighet vid finansiering och ägarrelation 

Lind och Lundström (2011) förklarar att enligt lagen måste kommuner ta ut en mark-

nadsmässig ersättning då ett företag lånar med kommunal borgen. Ett kommunalägt 

bostadsbolag ska inte kunna få tillgång till kapital billigare än ett privatägt bostadsbo-

lag. Kommunen får dock inte beordra det kommunalägda bolaget att låna kommunalt 

om räntenivån är högre än marknadsräntan. En annan viktig aspekt gällande finansie-

ring är att det kommunala bostadsbolaget inte får använda överskott i verksamheten för 

att finansiera annan olönsam verksamhet, så kallad korssubsidering. Lind och Lund-

ström (2011) ger ett exempel på hur korssubsidering kan te sig i praktiken. Kommunen i 

fråga konstaterar att det inte går att bygga hyresrätter som täcker kostnaderna för pro-

jektet, kommunen upptäcker att det istället är möjligt att bygga bostadsrätter med god 

vinst. För att kunna bygga hyresrätter utvecklar kommunen ett projekt där de bygger 

både bostadsrätter och hyresrätter, överskottet från försäljning av bostadsrätter finansie-

rar då de olönsamma hyresrätterna. Lind och Lundström (2011) belyser att detta är helt 

oförenligt med ett affärsmässigt beteende samt olagligt i och med lagändringen. Emel-

lertid påpekas det att det är tillåtet att bygga bostadsrätter om det behövs, dock måste 

avkastningskravet på investeringen vara samma som för annat kapital. Sabo (2011) är 

inte eniga med Lind och Lundström (2011), utan anser att det enligt lagen är tillåtet att 

ha varierande avkastningskrav gällande olika investeringar. Avkastningen mellan ett 

privatägt och ett kommunalt bostadsbolag jämförs på företagsnivå, olika verksamhets-

grenar kan påföras olika avkastningskrav vilket är vanligt förekommande i privatägda 

bostadsbolag. Det är således inte olagligt att lägga ett lägre avkastningskrav på hyresbo-

städer än bostadsrätter enligt Sabo (2011).  

Gällande finansiering av större investeringar samt nyproduktion belyser Lind och Lund-

ström (2011) vikten av att det i många situationer inte finns ett rätt eller fel sätt att 

agera. Val av finansiering bör baseras på bolagets soliditet. Ett bolag med hög soliditet 

kan enligt Lind och Lundström (2011) välja att finansiera en lönsam investering via lån. 

Ett bolag med låg soliditet genomför sällan riskfyllda investeringar utan att finansiera 

dessa med eget kapital eller ägartillskott. Kapitaltillskott bör i ett kommunalt bolag bara 

genomföras i en situation då kapitaltillskott i ett privat bolag hade kunnat motiveras, 

alltså där tillskottet ger lika bra avkastning som en alternativ placering vid samman ris-

knivå. (Lind och Lundström 2011) 
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Enligt Lind och Lundström (2011) debatteras flitigt problem som kan uppstå för bo-

stadsbolag i svaga orter. Om värdet på bostadsbolagets fastigheter plötsligt faller kan en 

situation uppstå då bolagets tillgångar är mindre än bolagets skulder. Detta behöver inte 

vara ett problem ur verksamhetsperspektiv om företaget fortfarande genererar ett gynn-

samt kassaflöde efter finansiella kostnader. I denna situation kan problemet ligga i vär-

deringen av fastigheterna då en tillgång som har ett positivt kassaflöde rimligtvis bör ha 

ett positivt värde. Visar bolaget ett negativt resultat efter finansiella kostnader under en 

lång tid skulle en privat ägare med stor säkerhet sätta bolaget i konkurs, alternativt för-

handla fram bättre lånevillkor som verksamheten klarar av att bära. (Lind och Lund-

ström 2011) 

3.5.3 Underhåll i Kommunala bostadsbolag 

En studie av Muyingo (2009) visar att underhållskostnaderna i allmännyttiga bostadsbo-

lag är klart högre än underhållskostnader för privatägda bostadsbolag. Detta kan förkla-

ras utifrån en rad olika faktorer bland annat skillnader i hyresgästsammansättning samt 

redovisningstekniska skillnader. Studien påvisar att privata fastighetsägare anser att 

allmännyttiga fastighetsägare genomför åtgärder som inte är lönsamma. Vidare visar 

underökningen att allmännyttiga bolag ibland känner sig pressade från politiskt håll och 

media vilket kan medföra att de utför vissa underhållsåtgärder tidigare än vad som är 

ekonomisk motiveranat. (Muyingo 2009) 

Lind och Lundström (2011) belyser stambyten som en intressant åtgärd gällande under-

håll. Enligt Lind och Lundström (2011) är allmännyttiga företag med god ekonomi ofta 

benägna att göra renoveringar och stambyten i god tid, de vill ”ligga steget före”. Före-

tagen bör inte låta tillgången till kapital styra beslut om när en upprustning bör genom-

föras. (Lind & Lundström 2009) 
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4. Empiri 
 

Detta kapitel inleds med en presentation av respondenterna, därefter följer en samman-

ställning av den empiri vi samlat in vid genomförda besöksintervjuer. De olika intervju-

erna kommer att presenteras var för sig för att sedan sammankopplas vid analys.  

 

Då uppsatsen använder sig av respondentvalidering har det transkriberade materialet 

således skickats tillbaka till de berörda respondenterna för att säkerställa att vi uppfattat 

svaren på korrekt sätt. I och med detta har respondenten haft möjlighet att påpeka delar 

av intervjun då missuppfattningar kan ha uppstått. Vi säkerställer även att våra egna 

värderingar inte har påverkat vår tolkning. Intervjuerna med Bostadsbolag Öst och Bo-

stadsbolag Syd har genomförts med en representant från respektive företag, benämnda 

intervjupersonen. Intervjupersonen för bostadsbolag Öst är bolagets ekonom, för bo-

stadsbolag Syd intervjuades den administrativa chefen. Intervjun med bostadsbolag 

Väst genomfördes med både bolagets ekonomichef samt bolagets marknadschef, ofta 

besvarades frågorna av bägge intervjupersonerna men de kommer i intervjun benämnas 

som en enda person, intervjupersonen. Samtliga respondenter har en ledande position 

inom företaget.  

4.1 Presentation av Bostadsbolag Väst 

Bostadsbolag Väst är ett allmännyttigt kommunalägt bostadsbolag beläget i södra Sve-

rige. Bostadsbolag Väst äger lägenheter och förvaltar sedan några år tillbaka även hu-

vuddelen av kommunens lokaler såsom skolor och dagis. Denna del är separerad från 

bostadsdelen redovisningsmässigt då det inte är meningen att den ena delen ska kunna 

finansiera den andra. De har en omsättning på 181 miljoner kronor. Vid genomförande 

av intervjun med Bostadsbolag Väst deltog både företagets ekonomichef så som deras 

marknadschef. Dessa två personer görs det ingen skillnad på vid presentation av de svar 

de ger under intervjun.  

  



32 

 

”Det är inte tanken att bostäderna ska betala skolan eller att skolan ska betala bostä-

derna.  De olika verksamheterna Bostäder respektive Verksamhetslokaler redovisas 

separat.” 

Intervjuperson Bostadsbolag Väst 

Bolaget har ett vinstkrav på 4 miljoner vilket omfattar hela bolaget med samtliga av 

dess delar. Vinstkravet framgår av ägardirektivet från kommunen. Detta vinstkrav har 

legat på samma nivå en längre tid, dock är ägardirektivet under omarbetning. 

4.1.1 Kalkylmodeller 

Bostadsbolag Väst använder sig av en investeringskalkylmodell som ursprungligen är 

hämtad från Sabo. Intervjupersonen påpekar att denna modell används av en del andra 

bostadsbolag i närheten. Den tekniska avdelningen på Bostadsbolag Väst beräknar kal-

kylerna, räntenivån, avskrivningsnivån, driftkostnader och vidare. Intervjupersonen på-

pekar vikten av vilken kalkylränta som används för beräkningar.  

”Vilken kalkylränta man har påverkar oerhört mycket. Man måste se det på ett långt 

tidsperspektiv, hur räntenivån är på sikt spelar in.” 

Intervjuperson Bostadsbolag Väst 

Enligt intervjupersonen diskuterar Bostadsbolag Väst i dagsläget vilken kalkylränta de 

bör använda sig av, kalkylräntan är just nu fem till sex procent. I och med lagändringen 

till lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag har Bostadsbolag Väst enligt 

intervjupersonen föreskrivits ökade krav på affärsmässighet, detta i hela företagets verk-

samhet samt agerande. Bostadsbolag Väst har kommit fram till att en investerings pay-

back tid inte bör överstiga fem år för att anses vara affärsmässig. 
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Ritningar, planskis-

ser 

Bolagstämma/ sty-

relse 

Anbud 

Förkalkyl 

4.1.2 Investeringsprocesser  
 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bostadsbolag Väst genomför både nyproduktion men även en hel del ombyggnationer 

och upprustningar av befintliga byggnader. Investeringsprocessen ser något olika ut för 

dessa två.  

Vid nyinvestering inleds enligt intervjupersonen investeringsprocessen med en mark-

nadsundersökning. Bolaget utgår då ifrån sina egna bostadsköer och gör sedan en sam-

manställning över hur många som står i kö för nybyggnationer samt för det äldre be-

ståndet. Även andra typer av marknadsundersökningar, som enkäter och intervjuer, har 

använts. Efter marknadsundersökningen tas ritningar, planskisser och kalkyler fram av 

den tekniska avdelningen. Den tekniska avdelningen tar hjälp av arkitekter och olika 

konsulter för detta. En förkalkyl beräknas och en uppskattad totalkostnad tas fram, 

denna ligger sedan till grund för beslut om investering. Vid mindre investeringar såsom 

underhållsinvesteringar sätts en ram för underhållet för året, efter det fastställs vilka 

fastigheter som ska underhållas samt vad som ska göras. Ledningen diskuterar vilka 

fastigheter som är mest akuta att rusta upp. Beslut om investering över tio miljoner kro-

nor tas på en bolagsstämma. Bostadsbolag Väst tar in anbud från olika byggföretag och 

utvärderar sedan alternativen. Intervjupersonen på Bostadsbolag Väst berättar att det i 

grunden är ekonomin som avgör vilket alternativ som till slut väljs. Då Bostadsbolag 

Väst beslutar om var man ska bygga spelar även politiska beslut och behov in, den av-

görande faktorn för var man bygger är efterfrågan.  

Marknadsunder-

sökning 
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4.1.3 Andra faktorer som kan påverka investeringsprocessen 

Ett omfattande regelverk är något som intervjupersonen på Bostadsbolag Väst tycker 

har stor påverkan på bolagets investeringar. En hög investeringskostnad leder till högre 

hyror vilket gör det svårt att hyra ut fastigheten då de är färdigbyggda. De omfattande 

regelverk medför att det inte är ekonomiskt försvarbart för Bostadsbolag Väst att ge-

nomföra vissa investeringar som inte är tvingande. Enligt intervjupersonen är långa och 

komplicerade processer en betydande faktor till att investeringar förskjuts eller inte 

kommer igång, enligt intervjupersonens åsikt fördyrar krångliga regelverk investerings-

processen. 

Intervjupersonen berättar vidare att det kan uppstå problem vid ombyggnationer av 

gamla hus, vid upprustningar skulle Bostadsbolag Väst marknadsmässigt sätt behöva 

höja hyrorna mer än de i dagsläget gör. Enligt intervjupersonen för Bostadsbolag Väst 

en diskussion med sina hyresgäster för att ta reda på vilken nivå de vill ligga på gäl-

lande upprustning. Den delen av upprustning som är återställande till ursprungligt skick 

ska i princip inte påverka hyran men standardförbättringar medför en hyreshöjning. In-

tervjupersonen berättar att det ofta förekommer diskussioner mellan hyresgästerna och 

Bostadsbolag Väst gällande vilken nivå upprustningen bör ligga på.  

”Ett jätteproblem då man ska bygga om gamla hus är att man inte kan höja hyrorna så 

mycket som man skulle behöva vilket innebär att de gamla husen får en högre standard 

än de egentligen borde ha då man ser de i relation till nyare hus. Vi skulle behöva höja 

hyrorna mer på ombyggnationer”  

Intervjuperson Bostadsbolag Väst 

Bytet från K2 regelverket till K3 har påverkat Bostadsbolags Väst redovisningsrutiner, 

gällande investeringsprocessen är påverkan av denna förändring tveksam. 

”ja självklart, det berör ju. Om man tittar på investeringspåverkan vet jag inte om jag 

kan jag inte säga att det påverkar men påverkan på verksamheten, den ekonomiska re-

dovisningen är dramatisk” 

Intervjuperson Bostadsbolag Väst 



35 

 

Enligt intervjupersonen på Bostadsbolag Väst blir avskrivningar klart högre, i och med 

att uppdelning av komponenterna sker blir avskrivningarna annorlunda än om en av-

skrivning på byggnaden i sin helhet utförs. 

”Avskrivningarna ökar absolut, men investeringspåverkan på grund av K3 är tveksamt, 

på något sätt är det så att insatsen måste göras ändå, sen hur den redovisas har inte 

med det att göra.” 

Intervjuperson Bostadsbolag Väst 

Intervjupersonen berättar att bytet till K3 regelverket kräver stora insatser initialt, på 

sikt anser intervjupersonen att de ändrade redovisningsrutinerna är bra då det ger en mer 

trovärdig bild över hur den ekonomiska livslängden ser ut för olika delar av byggnaden. 

Intervjupersonen motiverar detta med att påpeka att allt i en byggnad inte har en livs-

längd på 50 år.  

4.1.4 Lagändringens innebörd 

”Jag tror att just på investeringssidan är det affärsmässigheten som mycket har påver-

kat och ändrat tänket” 

Intervjuperson Bostadsbolag Väst 

Lagändringen har enligt intervjupersonen medfört att investeringar genomförs med ökad 

försiktighet. Tidigare togs investeringsbeslut med betydligt större acceptans för lång 

pay-back tid. Något färre investeringar torde därmed komma att genomföras.  

Intervjupersonen berättar att en stor förändring sedan lagändringen 2011 är kommunens 

inflytande över nybyggnationer. Vidare anger intervjupersonen ett exempel på en ny-

byggnation Bostadsbolag Väst utförde innan lagändringen, Bostadsbolag Väst byggde 

då ett stort hus med bland annat apotek och vårdcentral samt bostäder för en totalsumma 

på ungefär 150 miljoner, detta projekt var inte lönsamt förrän efter 15 år. Intervjuperso-

nen är noga med att påpeka att en sådan investering idag inte skulle genomförts.  

4.1.5 Syn på affärsmässighet och allmännyttigt ansvarstagande  

”Affärsmässighet kan man likställa med vad en privat investerare hade gjort i motsva-

rande situation” 

Intervjuperson Bostadsbolag Väst 
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Enligt intervjupersonen på Bostadsbolag Väst är innebörden av affärsmässigt agerande 

att handla som en privat investerare skulle gjort i motsvarande situation. Dock påpekar 

intervjupersonen att Bostadsbolag Väst genomför investeringar som ett rent privatägt 

företag kanske inte skulle genomföra. Vidare berättar intervjupersonen att Bostadsbolag 

Väst agerar affärsmässigt men att de inte strävar efter en tillräckligt stor vinst som ett 

privatägt företag skulle eftersträva.  

”Det är affärsmässigt men är inte tillräckligt stor vinst som man skulle tycka i ett pri-

vatägt företag. Vi ska inte vara vinstmaximerande, men däremot agera affärsmässigt. Vi 

kanske kan se det på lite längre sikt än att privatägt företag kan göra” 

Intervjuperson Bostadsbolag Väst 

Intervjupersonen berättar vidare att den tidigare nämnda pay-back tiden spelar in gäl-

lande affärsmässighet. Enligt intervjupersonen bör en investering kunna stå på egna ben 

inom en femårs period.  

Intervjupersonen anser att lagändringen har inneburit en resa för politikerna att inse att 

Bostadsbolag Väst är ett verktyg för kommunen gällande bostadspolitik och bostadsför-

sörjningen. Bostadsbolag Väst har alltså inte längre det övergripande bostadpolitiska 

ansvaret utan man måste ta hänsyn till lagens föreskrifter kring affärsmässighet enligt 

intervjupersonen.  

4.2 Presentation av Bostadsbolag Öst 

Bostadsbolag Öst är ett allmännyttigt fastighetsbolag som är belagt i södra Sverige. Bo-

stadsbolaget äger och förvaltar lägenheter i den kommunen de är verksamma i. Bo-

stadsbolag Öst hade en omsättning på 83 miljoner kronor enligt den årsredovisningen 

som presenterades 2013. Enligt samma årsredovisning fanns det 43 stycken anställda 

omräknat till heltidsanställningar. I genomsnitt genomför företaget mellan tre till sex 

stycken investeringar årligen och cirka lika många investeringsförslag förkastas. I denna 

intervju ges svaren som presenteras nedan av företagets ekonom som tidigare har 

nämnts i inledningen till detta empirikapitel.  

4.2.1 Kalkylmodell  

Bostadsbolag Öst använder sig inte av en standardiserad modell för alla olika investe-

ringsberäkningar. Pay-back metoden är enligt intervjupersonen den mest använda mo-
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dellen, ibland förekommer även enklare beräkningar med kalkylränta. Då Bostadsbolag 

Öst fastställer sin kalkylränta utgår man ifrån genomsnittlig låneränta vilket varierar 

mellan tre och en halv till fem procent, de har även rörliga lån på en procent vilket drar 

ned den genomsnittliga kalkylräntan. Den acceptabla pay-back tiden varierar men bru-

kar generellt vara några år, max fem till tio år, vid större investeringar såsom nybygg-

nation är tidsperspektivet dubbelt så lång, om inte längre.  

4.2.2 Investeringsprocessen 
 

    

 

  

      

    

 

 

 

 

 

 

 

”Problemet med oss är att väldigt ofta uppstår akuta investeringar, det kan vara någon 

stam som spricker och då sitter man inte och räknar på investeringen utan det är bara 

att agera.” 

    Ekonom Bostadsbolag Öst 

Behovet av investeringar uppstår oftast akut vilket medför att ekonomiska beräkningar 

inte får huvudsakligt fokus då beslut om en investering fastställs. Detta kan exempelvis 

röra sig om en stam som spricker vilket måste åtgärdas omgående. Vanligtvis är det 

fastighetschefen som identifierar ett behov av investering. Från början är det oftast hy-

resgästerna som efterfrågar förbättringsinvesteringar vilket de tar upp med fastighets-

chefen. Enligt intervjupersonen följer inte Bostadsbolag Öst den teoretiska modellen 

över hur investeringsprocessen är utformad från behov till beslut, de genomför istället 

investeringar för att de behövs. Med detta vill intervjupersonen belysa att Bostadsbolag 

Öst inte följer en teoretisk mall som innebär en utvärdering av olika alternativ där det 

mest ekonomiska alternativet väljs. 

Vd för Bostadsbolag Öst är med och utformar den årliga investeringsbudgeten som se-

dan presenteras för styrelsen som tar det slutgiltiga beslutet om alla investeringar över 

Behov 

Kalkyl 

 

Beslut 
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en kvarts miljon kronor, investeringar under detta belopp behövs endast godkännas av 

företagets vd. 

4.2.3 Andra faktorer som kan påverka investeringsprocessen 

Intervjupersonen berättar att förbättringsinvestering som ökar standarden för de boende 

brukar medföra en hyreshöjning. Vid situationer då investeringen är tvingande för att 

bibehålla samma standard tas investeringen istället upp som en kostnad för Bostadsbo-

lag Öst vilket inte påverkar hyran för de boende. Valet av vilken investering som ge-

nomförs beror på vilken av de investeringar Bostadsbolag Öst vill genomföra som anses 

mest akut. Även politiska beslut kan vara en anledning till att en investering genomförs. 

Detta kan vara beslut om exempelvis fjärrvärme vilket är något som Bostadsbolag Öst 

måste rätta sig efter och således genomföra oavsett ekonomiska aspekter.  

Enligt intervjupersonen är det likviditeten som sätter gränsen för hur många investe-

ringar som kan genomföras. I och med att investeringarna inte tas upp i resultatet är det 

vad som finns på banken som styr. Intervjupersonen förklarar vidare att Bostadsbolag 

Öst har hög andel lån samt att dessa i princip är lika stora som tillgångsvärdet på fastig-

heterna. År 2008 byggdes nya fastigheter, då det togs nya lån på 32 miljoner kronor 

vilket enligt intervjupersonen innebär att nya lån inte är aktuellt i dagsläget och nya in-

vesteringar därmed får bli självfinansierade.  

Bostadsbolag Öst redovisar sedan årsskiftet 2014 efter K3 regelverket från att tidigare 

ha följt K2 regelverket. Detta har påverkat bolaget på så sätt att fler saker än tidigare 

kan tas upp som investeringar och de behöver därmed inte belasta resultatet. Detta kan 

enligt intervjupersonen leda till att fler investeringar kan genomföras i framtiden. En 

stor skillnad med förändringen från K2 till K3 är att fastigheter nu delas in i olika delar. 

Tidigare kallades de för ”byggnader” och skrevs av i sin helhet på 20 år. Nu skrivs de 

olika delarna av för sig på olika avskrivningstider, detta är enligt intervjupersonen på 

Bostadsbolag Öst en tidskrävande process just under övergången men förhoppningarna 

på systemet är höga.  

4.2.4 Lagändringens innebörd  

”I dagsläget har lagen inte påverkat så mycket men det kommer med stor sannolikhet 

sättas ett avkastningskrav på bolaget vilket kan härledas till affärsmässighet.” 

    Ekonom Bostadsbolag Öst 
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Intervjupersonen anser att lagändringen haft ganska obefintlig påverkan på investe-

ringsverksamheten, dock bedyras att förändringen skulle kunna varit större i en stor-

stadskommun då affärsmässighet är möjligt i en större utsträckning. Då huvuddelen av 

de investeringar som genomförs i Bostadsbolag Öst är tvingande investeringar påverkas 

de enligt intervjupersonen inte av lagändringen i någon större utsträckning. 

”Jag tycker att den här lagen är gjord för storstadsbolagen. Det är mycket lättare för 

dem att vara affärsmässiga än för oss.” 

    Ekonom Bostadsbolag Öst 

Då kostnaderna för att äga en bostad i kommunen enligt intervjupersonen nästan ligger i 

samma nivå som att hyra en trea eller fyra av Bostadsbolag Öst har de inte varit möjligt 

att höja hyrorna till den nivån som krävs för att vara affärsmässiga. Intervjupersonen 

förklarar att det i dagsläget inte märkt av de avkastningskrav som lagändringen före-

språkar men att detta troligtvis kommer att förändras i framtiden.  

4.2.5 Syn på affärsmässighet och allmännyttigt ansvarstagande 

Affärsmässighet är enligt intervjupersonen på Bostadsbolag Öst motsatsen till själv-

kostnad. Om självkostnad är plus minus noll är affärsmässighet vinsten däremellan.  

”Vi ska tillhandahålla bostäder till kommuninvånarna. Det pratas om att lägga ett av-

kastningskrav på bolaget men jag har inte sett några siffror än.” 

    Ekonom Bostadsbolag Öst 

Bostadsbolag Öst ska enligt intervjupersonen se till att det finns bostäder till kommu-

ninvånarna.  

4.3 presentation av Bostadsbolag Syd 

Bostadsbolag Syd är ett kommunalägt fastighetsbolag i södra Sverige. Enligt den sen-

aste årsredovisningen uppgick Bostadsbolag Syds omsättning till 84 miljoner kronor.  I 

genomsnitt genomförs en till fem investeringar årligen samtidigt som ett till två förslag 

förkastas. Denna intervju genomfördes med företagets administrativa chef. 

4.3.1 Kalkylmodeller  

Beroende på vilken sorts investering som genomförs skiljer sig kalkylmodellen åt för 

Bostadsbolag Syd, det betyder att det inte finns någon standardiserad kalkylmodell som 

används vid alla investeringar. Intervjupersonen förklarar att de genomför en beräkning 
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på kassaflödet som mynnar ut i en direktavkastning för investeringen. Vid mindre inve-

steringar görs det en enkel pay-back beräkning. Det finns inget fast mål om när en inve-

stering ska börja generera intäkter men målet är att investeringen ska kunna stå på egna 

ben från dag ett. Det är något som intervjupersonen däremot påpekar är svårt att uppnå, 

det görs en helhetsbedömning av behovet på orten och vilken samhällsnytta projektet 

kan ge. Utifrån det bedöms det om projektet ska genomföras eller inte och när det är 

acceptabelt att det skall börja generera vinst. Det finns ingen uttalad fast kalkylränta på 

Bostadsbolag Syd utan avkastningskravet sätts med hjälp av en bedömning av mark-

nadsräntan. Marknadens svängningar kommer påverka det avkastningskrav som Bo-

stadsbolag Syd arbetar efter.  

4.3.2 Investeringsprocessen 
    

 

 

  

 

 

 

Vid större investeringar så som nybyggnationer är det ägarna som beslutar om det finns 

ett behov eller inte. Vid mindre investeringar är det ofta en budget som ligger till grund, 

utefter den budgeten försöker Bostadsbolag Syd arbeta mot det investeringsbehov som 

finns det närmsta året men även ibland två till tre år i framtiden. Beroende på storleken 

på investeringen undersöks de olika alternativen av olika stora grupper, ibland är det 

enskilda medarbetare som utför arbetet själva och ibland görs det i grupp. Intervjuper-

sonen förklarar att de försöker involvera styrelsen så tidigt som möjligt i processen för 

att få deras åsikt i ett tidigt stadie och sedan utföra arbetet vidare.  

Bostadsbolag Syd har enligt sin senaste årsredovisning en soliditet på 19,9 procent. En-

ligt intervjupersonen är företagets målsättning att hela tiden låna så lite pengar som möj-

ligt, att hålla lånen nere är däremot någonting som intervjupersonen påpekar är väldigt 

svårt.  

Behov 

Undersökning in-

klusive kalkyl 

 

Beslut 
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Vem som tar det slutgiltiga beslutet om en investering varierar med investeringens stor-

lek. Det finns direktiv som säger att vd:n själv får ta beslut om investeringar upp till en 

miljon kronor. Alla investeringar som överstiger den summan måste tas upp på styrelse-

nivå.  

4.3.3 Andra faktorer som kan påverka investeringsprocessen 

Intervjupersonen anser att det inte har funnits några andra faktorer som har påverkat 

investeringsprocessen de senaste åren, under intervjun framgår det att Bostadsbolag Syd 

år 2009 började satsa lite mer på investeringar efter att ha stått still ganska länge, en 

nybyggnation 2009 följdes upp med ytterligare en stor investering 2012 och flera inve-

steringar är på gång. Intervjupersonen vill däremot inte koppla de nya investeringarna 

till varken lagändringen eller någon annan påverkningsfaktor.  

4.3.4 Lagändringens innebörd 

Intervjupersonen anser att det inte blivit någon förändring av mängden genomförda in-

vesteringar sedan lagändringen 2011. Däremot så påpekar intervjupersonen att lagen 

finns med i medvetandet vid diskussioner om investeringar.  

4.3.5 Syn på affärsmässighet och allmännyttigt ansvarstagande 

Vid fråga om hur intervjupersonen tolkade begreppet affärsmässighet lades vikten på att 

lönsamhet och att just det begreppet ska beaktas i varje enskilt fall. 

”Vid en investering av en fastighet så är grundtanken att vi bygger för att behålla, vi 

bygger inte för att sälja, så det är ett långsiktigt tänk.”  

Administrativ chef Bostadsbolag Syd 

Personen som intervjuades tror inte att den allmännyttiga utgångspunkten har förändrats 

speciellt mycket de senaste åren, men påpekar även att det kanske ligger lite större fo-

kus på lönsamma insatser men ingenting som är uttalat. Vid en investering av en ny 

fastighet är grundtanken att bygga för att behålla. Det finns inga tankar om att sälja av 

fastigheter på kort sikt.  
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4.4 Sammanfattning av empiriskt material  

Nedan följer en kort sammanställning över respektive bostadsbolags mest utmärkande 

drag. Denna del är skriven för att ge en tydlig överblick. 

4.4.1 Bostadsbolag Väst 

Bostadsbolag Väst använder sig av en kalkylmodell för investeringar som ursprungligen 

är hämtad från Sabo. Den tekniska avdelningen på Bostadsbolag Väst beräknar kalky-

lerna, räntenivån, avskrivningsnivån, driftkostnader och så vidare. Den kalkylränta som 

används för beräkningar är just nu fem till sex procent.  

Lagändringen har inneburit ökade krav på affärsmässighet vilket ställer krav på hur 

snart investeringar måste börja generera ett ekonomiskt överskott. Bostadsbolag Väst 

har kommit fram till att en investerings pay-back tid inte bör överstiga fem år.  

Bostadsbolag Väst genomför både nyproduktion men även en hel del ombyggnationer 

och upprustningar av befintliga byggnader. Investeringsprocessen ser något olika ut för 

dessa två.  

Ett omfattande regelverk är något som intervjupersonen på Bostadsbolag Väst tycker 

har stor påverkan på bolagets investeringar. Lagändringen har även medfört att investe-

ringar genomförs med ökad försiktighet, något färre investeringar genomförs. En annan 

stor förändring lagändringen medfört är kommunens inflytande över nybyggnationer 

vilket har begränsats radikalt.  

Innebörden av affärsmässighet är att agera som en privat investerare skulle gjort i en 

motsvarande situation enligt Bostadsbolag Väst. Bostadsbolag Väst anser sig agera af-

färsmässigt men de anser att deras vinstmålsätning är lägre än vad man i ett privat före-

tag skulle eftersträva. Tidsperspektivet gällande vinst är längre än i ett rent privatägt 

bolag enligt Bostadsbolag Väst. Kravet på affärsmässighet i och med lagändringen har 

minskat en nyinvesterings pay-back tid. 

4.4.2 Bostadsbolag Öst 

Den vanligaste använda kalkylmodellen för Bostadsbolag Öst är Pay-back metoden, 

Bostadsbolag Öst använder sig av en pay-back tid på ungefär fem till tio år för upprust-

ningsinvesteringar och minst tio till tjugo år för nyinvesteringar. De investeringar som 
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genomförs är oftast upprustnings- eller förbättringsinvesteringar och vid merparten av 

de investeringar som genomförs uppstår investeringsbehovet akut. Det innebär att de 

utförs utan ekonomiska aspekter som huvudsakligt fokus.  

Lagändringen 2011 har inte påverkat verksamheten som det ser ut i dagsläget. Det är på 

grund av låga bostadspriser konkurrensmässigt omöjligt enligt Bostadsbolag Öst att 

höja hyrorna till den nivån som krävs för att vara affärsmässiga. Intervjupersonen be-

skriver själv affärsmässighet som motsatsen till självkostnad.  

4.4.3 Bostadsbolag Syd 

Kalkylmodellerna skiljer sig åt beroende av vilken sorts investeringar som genomförs, 

det finns ingen standardiserad kalkylmodell. Vid större investeringar genomför Bo-

stadsbolag Syd en beräkning på kassaflödet som mynnar ut i en direktavkastning för 

investeringen. Vid mindre investeringar görs det en enkel pay-back beräkning med vari-

erande pay-back tid.  

Vid större investeringar så som nybyggnationer är det ägarna som beslutar om det finns 

ett behov för en investering eller inte. Vid mindre investeringar är det ofta en budget 

som ligger till grund, utefter den budgeten försöker Bostadsbolag Syd arbeta mot det 

investeringsbehov som finns.  

Lagändringen 2011 har inte haft någon direkt påverkan på verksamheten, varken fler 

eller färre investeringar har genomförts sedan lagändringen. Däremot så påpekar inter-

vjupersonen att lagen finns med i medvetandet vid diskussioner om investeringar. Af-

färsmässighet associeras med lönsamhet vilket ska beaktas i varje enskilt fall.  
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5. Analys 
 

Kapitlet syftar till att knyta samman insamlat empiriskt material med teori och utifrån 

dessa beskriva vilken påverkan lagändringen haft på utföranden av investeringsproces-

sen. Olika delar av processen kommer att analyseras för att kartlägga var lagändringen 

har bidragit till en förändring. Faktorer som skulle kunna påverka eller förstärka effek-

ten av lagändringen kommer att urskiljas och diskuteras.  

 

5.1 Analys av Bostadsbolag Väst  

5.1.1 Investeringsprocessen 

Bostadsbolaget skiljer på nyinvesteringar och upprustningsinvesteringar, investerings-

processen skiljer sig åt beroende av dessa. För nyinvesteringar är processen mer omfat-

tande.  

Bostadsbolag Västs investeringsprocess inleds med en marknadsundersökning där bola-

get utgår ifrån sin egen bostadskö för att ta reda på hur lång kön är för de nyproducerade 

bostäderna samt för de äldre. Enligt Yard (2004) inleds investeringsprocessen med en 

initieringsfas vilket skulle kunna likställas med bolagets marknadsundersökning. Or-

esten och Löfvenberg (1998) förespråkar en förstudie i sex delar vilket inleds med en 

behovsbeskrivning som även skulle kunna jämföras med marknadsundersökningen. Det 

bostadspolitiska ansvaret vilar sedan lagändringen 2011 på stat och kommun och alltså 

inte på det kommunala bostadsbolaget. Det innebär i praktiken att bostadsbolagets sam-

hällsansvar reducerats sedan lagändringen och kommunen har inte längre lika mycket 

att säga till om i investeringsprocessens inledande skede.  

Det är den tekniska avdelningen på Bostadsbolag Väst som ansvarar för framtagandet 

av ritningar, planskisser och kalkyler. De tar även hjälp av arkitekter och olika konsulter 

för detta.  

Förstudien som Oresten och Löfvenberg (1998)  beskriver består som tidigare nämnt av 

sex steg, i förstudiens femte steg genomförs en bedömning av nytta och ekonomi för att 

komma fram till det mest optimala handlingsalternativet. Detta kopplar vi till Bostads-

bolag Västs förkalkyl som tas fram för att ligga till grund åt styrelsebeslut. Bostadsbo-

lag Västs investeringsprocess påminner om Oresten och Löfvenberg (1998) fast i 
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mindre antal steg. Maccarone (1996) förklarar att företag tenderar att förenkla investe-

ringsprocesser och rationalisera den egna processen till färre steg.  

När Bostadsbolag Väst går vidare med de ritningar och planskisser de arbetat fram i 

föregående steg är det dags att genomföra en förkalkyl, som syftar till att ta fram en 

uppskattad totalkostnad för att ge styrelsen en grundläggande information innan de tar 

beslut. Att genomföra en förkalkyl stämmer bra överens med Yard (2004) som beskri-

ver steg två och tre i sin modell som utveckling och förankring.  

När en tydlig bedömning om vad som behövs och vad det får kosta har tagits fram är det 

dags för Bostadsbolag Väst att ta in anbud från byggföretag för att kunna utvärdera de 

olika vägar som kan tas. Det som kom fram under vår intervju med Bostadsbolag Väst 

var att det var ekonomin som låg till grund för vilket alternativ som valdes. Här ser vi 

en koppling till Oresten och Löfvenbergs (1998) inledande fas i den tredje delen. Den 

inledande processen är här upprättande av huvudhandling vilket kan koppas till Bo-

stadsbolag Västs inhämtning av anbud. Oresten och Löfvenberg (1998) beskriver att 

anbud tas emot och utvärderas efter kvalitet, pris och funktion utefter lagen om offentlig 

upphandling.  

När det ska beslutas om en ny investering för Bostadsbolag Väst har de krav på att inve-

steringar på över tio miljoner kronor måste tas av en bolagsstämma. Oresten och 

Löfvenberg (1998) beskriver beslut om investering som det sista steget i lokalplanering-

en, dem beskriver att beslut om investering ska tas av den politiska ledningen eller verk-

ställande ledning. Här skiljer sig Bostadsbolag Väst sig åt då de som tidigare nämnt 

väntar in en bolagsstämma för att ta beslut om större investeringar. Orresten (1998) sä-

ger även att kalkylerna vid beslutsfattande bör vara klara till cirka 85 procent.  

Intervjupersonen berättar att vid mindre investeringar såsom underhållsinvesteringar 

sätts en ram för underhållet för året, efter det fastställs vilka fastigheter som ska under-

hållas samt vad som ska göras. Lind och Lundström (2011) anser att ett affärsmässigt 

beteende inte är att genomföra upprustningsinvesteringar innan det behövs. På Bostads-

bolag Väst diskuterar ledningen vilka fastigheter som har ett upprustningsbehov under 

året. Beslut om investeringar över tio miljoner kronor måste tas vid bolagsstämma vilket 

skiljer sig något åt från det Oresten och Löfvenberg (1998) beskriver då högsta ledning-

en tar det avgörande beslutet.  
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5.1.2Lagändringens innebörd 

Lind och Lundström (2011) gör en presentation om lagens innebörd, de belyser många 

viktiga faktorer, till exempel ska bostadsbolaget utgå från vad som är fördelaktigast för 

dem själva, det kan vi koppla till det exemplet som Bostadsbolag Väst tog upp under 

den intervju vi genomfört. De förklarade att de tidigare hade genomför en investering på 

150 miljoner kronor med många samhällsnyttiga funktioner som inte var lönsam förs 

efter 15 år. En sådan investering skulle inte kunna genomföras i dagsläget och kan di-

rekt kopplas till lagändringen. 

Bostadsbolag Väst förklarar att affärsmässighet innebär att agera som en privat investe-

rare skulle gjort i liknande situation, däremot påpekar Bostadsbolag Väst att de genom-

för investeringar som ett privat företag kanske inte skulle genomföra då de kan accep-

tera ett lägre avkastningskrav. Detta förhållningssätt är i enighet med affärsmässigt be-

teende då det centrala är att motivera det valda avkastningskravet. Både Sabo (2013) 

och Lind och Lundström (2011) belyser att framtagandet av ett affärsmässigt avkast-

ningskrav kan tas fram på olika vis. Sabo (2013) samt Lind och Lundström (2011) på-

pekar att det avkastningskrav som väljs ska kunna motiverats på ett tydligt vis, Bostads-

bolag Väst har vid intervjutillfället ett årligt vinstkrav på fyra miljoner kronor vilket har 

funnits inom bolaget under många år. De håller på att utarbeta en tydlig kalkylränta som 

ska uppfylla Lind och Lundströms (2011) kriterier om att den långsiktiga räntan ska 

vara lägre än avkastningskravet på eget kapital. Både Sabo (2011) och Lind och Lund-

ström (2011) tar upp direktavkastning som en bra metod för att beräkna den önskade 

avkastningen. En sådan modell är däremot inget som framkommer under den intervju 

som genomfördes med Bostadsbolag Väst. 

5.2 Bostadsbolag Öst  

5.2.1 Investeringsprocessen 

Bostadsbolag Öst använder sig enligt intervjupersonen inte av en standardiserad kal-

kylmodell för alla olika investeringsberäkningar. De flesta investeringar som bolaget 

genomför är upprustningsinvesteringar, nyinvesteringar har inte genomförts på flera år. 

Investeringsbehov uppstår vanligtvis akut vilket innebär att den ekonomiska aspekten 

inte är i huvudsakligt fokus.  
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Vanligtvis inleds investeringsprocessen med att fastighetschefen identifierar ett behov 

av investering. Behovet uppstår oftast på grund av att hyresgästen efterfrågar förbätt-

ringsinvesteringar, de tar sedan upp önskade förbättringar med fastighetschefen. Initie-

ringsfasen enligt Yard (2004) kan likställas med denna fas i Bostadsbolag Östs investe-

ringsprocess. Oresten och Löfvenberg (1998) beskriver en förstudie i sex delar varav 

den inledande aktiviteten är behovsbeskrivning. Det är i princip den aktivitet Bostads-

bolag Östs fastighetschef genomför då behovet för en investering identifieras.  

Baserat på behov planeras en årlig investeringsbudget vilket kan jämföras med Nytto-

bedömning i förstudien av Oresten och Löfvenberg (1998).  

Vd för Bostadsbolag Öst är med och utformar den årliga investeringsbudget som sedan 

presenteras för styrelsen. Styrelsen tar det slutgiltiga beslutet om alla investeringar över 

en kvarts miljon, vd:n godkänner beslut under detta belopp, detta kan kopplas till steg 

fem i Yards (2001) investeringsprocess. 

Enligt intervjupersonen uppstår ett investeringsbehov oftast akut vilket medför att eko-

nomiska beräkningar inte är det centrala då beslut om en investering fastställs. Detta 

kan exempelvis röra sig om en stam som spricker vilket måste åtgärdas omgående. Lind 

och Lundström (2011) anser att ett affärsmässigt beteende inte är att genomföra upp-

rustningsinvesteringar i förväg innan behovet uppstår.   

5.2.2 Lagändringens innebörd 

Affärsmässighet är enligt intervjupersonen på Bostadsbolag Öst motsatsen till själv-

kostnad och om självkostnaden är plus minus noll är affärsmässighet allt det övriga som 

kommer in efter att självkostnaden är täckt. Intervjupersonen på Bostadsbolag Öst upp-

lever att lagändringen inte påverkat bolaget nämnvärt. Investeringsprocessen utförs utan 

vidare ekonomiska betänkligheter vilket även var fallet innan lagen tillkom. Dock anser 

intervjupersonen att lagändringen troligtvis skulle fått större effekt om bolaget var belä-

get i en större kommun. Enligt Lind och Lundström (2011) bör investeringar som ge-

nomförs på svaga orter ha ett högre avkastningskrav än i tätorter, detta med tanke på 

ökad risk. Intervjupersonen på Bostadsbolag Öst hävdar att de i dagsläget inte märkt av 

de avkastningskrav som lagändringen förespråkar men det är troligt att detta kommer 

förändras i framtiden. Både Sabo (2011) samt Lind och Lundström (2011) anser att det 

är en logisk motivering av avkastningskravet som gör agerande affärsmässigt. Avkast-
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ningskrav kan se olika ut men stora underskott kan inte motiveras med stärkt varumärke 

eller samhällsansvar. 

Då bostadspriserna i kommunen generellt är så pass låga anser intervjupersonen att bo-

laget inte kan höja hyrorna till den nivå de skulle behöva för att anses vara affärsmäss-

iga. Intervjupersonen förklarar att eftersom bostadspriserna i kommunen är låga är det 

konkurrensmässigt sätt svårt att höja hyrorna till en affärsmässig nivå.  

Vidare berättar intervjupersonen att det som begränsar antalet investeringar är bolagets 

likviditet.  Bolaget har en hel del lån vilket har ungefär samma värde som tillgångsvär-

det på fastigheter, eventuella nyinvesteringar får till följd av bolagets höga belånings-

grad bli självfinansierade. Enligt Sabo (2011) bör kapitaltillskott i ett kommunalt bolag 

bara genomföras i en situation då kapitaltillskott i ett privat bolag hade kunnat motive-

ras, alltså där tillskottet ger lika bra avkastning som en alternativ placering vid samman 

risknivå. Lind och Lundström (2011) förklarar att ett bolag med låg soliditet sällan ge-

nomför riskfyllda investeringar som inte är finansierade med eget kapital eller ägartill-

skott.  

Bostadsbolag Öst ska enligt intervjupersonen se till att det finns bostäder till kommu-

ninvånarna. Detta hamnar i konflikt med Sabos (2011) syn på ett kommunalt bostadsbo-

lag, enligt dem ska det kommunala bostadsbolaget utgå ifrån vad som är bäst för bola-

get. En infallsvinkel är att Sabo (2011) påpekar att samhällsansvar är förenbart med ett 

affärsmässigt beteende. Dock är lagen tydlig i sin anvisning att det bostadspolitiska an-

svaret ska vila på kommun och stat och alltså inte på de kommunala bostadsbolagen. 

5.3 Bostadsbolag Syd 

5.3.1 Investeringsprocessen 

För bostadsbolag Syd så skiljer sig investeringsprocessen åt beroende på vilken storlek 

som investeringen är på. Vid stora investeringar så som nybyggnationer är det styrelsen 

som beslutar om det finns ett behov eller inte. Detta första steg stämmer bra överens 

med Yards (2001) investeringsprocess första steg som är initiering. Om det handlar om 

en mindre investering så planeras investeringen utefter en redan tidigare satt budget. 

När budgeten är spikad arbetar sedan Bostadsbolag Syd fram de investeringar som be-

höver genomföras för det kommande året samt gör en översikt om vad som kan tänkas 
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behöva investeras i de kommande två till tre åren. Här hittar vi ingen koppling till de 

teoretiska investeringsprocesserna från Yard (2001) eller Oresten och Löfvenberg 

(1998) som vi har presenterat i teorikapitlet. Framtagandet av underlag för att kunna 

genomföra investeringen görs av olika stora grupper berättar intervjupersonen, det kan 

variera från en enskild medarbetare till att olika arbetsgrupper sätts ihop. Här ser vi en 

tydlig koppling med Orestens och Löfvenberg (1998) första fas förstudien, steg två i 

denna fas är att ta fram möjliga handlingsalternativ vilket stämmer överens med hur 

Bostadsbolag Syd arbetar.  

Bostadsbolag Syd förklarar under den genomförda intervjun att det inte finns någon 

standardiserad investeringskalkyl som de använder sig av vi investeringstillfällen. För 

mindre investeringar genomför Bostadsbolag Syd inga avancerade kalkyler utan de hål-

ler sig till en enkel pay-back beräkning, det finns inte heller någon fast tidpunkt då en 

investering måste börja generera lönsamhet. Intervjupersonen påpekar dock att de där-

emot helst vill ha så kort pay-back tid som möjligt men att det görs en bedömning om 

den nytta som investeringen görs på orten, om nyttan är hög accepteras en längre pay-

back tid. Sabo (2011) går igenom och förklarar lagens innebörd, enlig dem är samhälls-

ansvar förenbart med affärsmässigt beteende vilket gör att den tillåtna varierande pay-

back tiden inte behöver strida mot den nya lagen. 

Vid större investeringar genomförs beräkningar på kassaflödet som sedan mynnar ut i 

en direktavkastning. Detta är något som Sabo (2011) rekommenderar alla bostadsbolag 

att genomföra, en av anledningarna till detta är att direktavkastningen inte påverkas av 

relationen mellan lånat och eget kapital, samt att varje fastighet måste värderas och får 

därmed ett marknadsvärde. Intervjupersonen berättar även att de försöker involvera sty-

relsen så tidigt som möjligt i investeringsprocessen för att få deras input i ett tidigt sta-

die. Investeringar som överstiger en miljon kronor måste styrelsen besluta om, det bety-

der att det finns ett handlingsutrymme för vd:n att agera utan styrelsens medgivande på 

investeringar under en miljon kronor om det är så att det finns utrymme i budgeten.  

5.3.2 Lagändringens innebörd 

Intervjupersonen påpekar under intervjun att lagändringen varken har medfört att fler 

eller färre investeringar genomförs, lagen har inte haft någon påverkan på mängden in-

vesteringar. Ändå så belyser Bostadsbolag Syd att det affärsmässiga tänket finns med i 

initieringsfasen av en investering, däremot så är det inget som är tydligt uttalat. 
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Mindre investeringar så som upprustningsinvesteringar planeras utefter en redan tidi-

gare satt budget. När budgeten är färdigställd arbetar Bostadsbolag Syd fram de investe-

ringar som behöver genomföras det kommande året samt gör en översikt om vad som 

kan tänkas behöva investeras i de kommande två till tre åren. En studie av Muyingo 

(2009) visar att kommunalägda bostadsbolag tenderar att utföra underhållsinvesteringar 

tidigare än vad som är ekonomiskt motiverat.  

Sabo (2011) tar upp vikten av att enskilda investeringar inte ska genomföras om det är 

en tydlig förlustaffär så att andra projekt bär upp investeringen. Däremot så påpekar 

Sabo (2011) att det är tillåtet att ha olika avkastningskrav på olika investeringsprojekt. 

Den tanken går bra ihop med Bostadsbolag Syds syn på att affärsmässighet, intervjuper-

sonen berättar att synen på affärsmässighet innebär för dem att lönsamheten ska beaktas 

i varje enskilt fall.  
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6. Slutsats 
 

Avsnittet syftar till att urskilja de effekter lagändringen haft på fallföretagens investe-

ringsprocess. Egna reflektioner gällande andra faktorer som kan ha påverkat bolagens 

investeringsprocess kommer att diskuteras, även vår åsikt gällande bostadsbolagens 

anpassning till lagändringen behandlas. Avsnittet avslutas med förslag på vidare forsk-

ning.

 

I början av denna uppsats presenterar vi forskningsfrågan ”Går det att påvisa en skill-

nad i investeringsprocessen efter lagändringen från Lagen om allmännyttiga bostadsfö-

retag till Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag?” samt ” Går det att 

härleda förändringar till lagändringen?”. Vi har med hjälp av det insamlade teoretiska 

och empiriska materialet kunnat beskriva hur investeringsprocessen idag ser ut för de 

tre fallföretag vi har valt att studera och de skillnader som lagändringen från 2011 har 

inneburit. 

I den nya lagen från 2011 regleras inte investeringsprocessen på något direkt vis, det 

läggs däremot en stor vikt vid begreppet affärsmässighet. Uttrycket affärsmässighet 

påverkar i sin tur investeringsprocessen. Det vi har kommit fram till är att de fallföretag 

vi har undersökt har påverkats olika mycket av lagändringen 2011.  

Då affärsmässigt agerande är en stor del av lagändringen har företagens inställning till 

affärsmässighet undersökts. Under arbetets gång har det uppdagats att begreppet af-

färsmässighet är ett begrepp öppet för tolkning. Samtliga fallföretag vi studerat har alla 

beskrivit begreppet på olika vis och ingen har heller gett en förklaring som rakt av pas-

sar ihop med de olika teoretiska beskrivningarna av affärsmässighet. De genomförda 

studierna visar att den största effekten av lagändringen är bostadsbolagens inställning 

till affärsmässighet. Det affärsmässiga synsättet inkluderas i samtliga fallföretag, dock 

är den faktiska effekten av lagändringen minimal för både Bostadsbolag Syd och Öst.  

För Bostadsbolag Väst har lagen inneburit en förändring i investeringsprocessens inle-

dande skede samt vid beslutsfattandet. Intervjupersonen på Bostadsbolag Väst förklarar 

att acceptansen för investeringar med lång pay-back tid har förändrats i och med lagänd-

ringen, de önskar en kortare återbetalningstid. Vi ser en påverkan på beslutsprocessen 
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då acceptansen för investeringar har förändrats och vikten av kalkylen har blivit större i 

och med lagändringen 2011. Bolaget genomför investeringen med större försiktighet. 

Vidare har det bostadspolitiska ansvaret skiftat från Bostadsbolag Väst till kommun och 

stat. Här ser vi en förändring i den initierande delen av investeringsprocessen gällande 

hur investeringsbehovet uppstår.  

Gällande Bostadsbolag Öst ser situationen annorlunda ut angående bostadspolitiskt an-

svar, bostadsbolaget ansvarar trots lagändringen för bostadsförsörjningen i kommunen. 

Intervjupersonen på Bostandsbolag Öst anser att lagändringen i sin helhet skulle fått 

mer effekt i en större kommun. Det framgår av intervjun med Bostadsbolag Syd att det 

affärsmässiga tänket finns med i initieringsfasen av en investering, däremot så är det 

inget som är tydligt uttalat inom organisationen.  

De två investeringsprocesserna som redovisas i teorikapitlet är både avancerade och 

tydligt utformade. Det blev inte någon direkt nyhet för oss när vi förstod att de fallföre-

tag vi har arbetat med inte följer någon teoretisk utformad process. Istället framgår det 

att alla tre bostadsbolagens investeringsprocesser är förenklade modeller av de teore-

tiska investeringsprocesserna, detta likt vad Maccarone (1998) kommer fram till i sin 

analys av åtta multinationella bolag.  

6.1 Egna reflektioner  

Vi har kommit fram till att det är svårt att särskilja förändringar i investeringsprocessen 

som uppstått till följd av lagändringen med skillnader som skulle uppstått oavsett 

lagändringen. Ett exempel är affärsmässigt beteende gällande upprustningsinvestering-

ar. Samtliga bolag agerar affärsmässigt, eller rättare sagt de agerar enligt Lind och 

Lundström (2011) inte i oenighet med affärsmässigt beteende. Bolag utför upprustning-

ar för att de behövs och inte för att ”ligga steget före”. Emellertid kan vi inte påvisa ett 

samband mellan lagändringen och detta agerande då inga av bolagen angav att deras 

beteende kring upprustningar har ändrats sedan lagändringen 2011. En studie av Muy-

ingo (2009) visar att kommunalägda bostadsbolag tenderar att utföra underhållsinveste-

ringar tidigare än vad som är ekonomiskt motiverat. Då de bostadsbolagen vi har stude-

rat anser att de genomför upprustningar för att det behövs kan bolagen i denna fråga 

sägas agera affärsmässigt. Däremot kan det diskuteras vad som anses med ekonomiskt 

motiverat då detta enligt vår uppfattning är upp till varje enskilt företag att fastställa.  
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En anledning till att lagen fått betydligt större effekt för Bostadsbolag Väst kan enligt 

oss vara bolagets omsättning. Jämfört med resterande fallföretag hade bostadsbolag 

Väst en över dubbelt så stor omsättning. För att en organisation ska fungera krävs det 

enligt oss kontroll och struktur, något vi anser vara extra viktigt i en stor organisation. 

Bostadsbolag Väst har en över dubbelt så stor omsättning jämfört med de andra bo-

stadsbolagen, detta anser vi kan vara en anledning till att de tidigare än övriga fallföre-

tag tagit steget mot ett affärsmässigt agerande. 

Det finns troligtvis flera anledningar till att två av de företag vi har intervjuat inte anser 

att lagändringen har fått någon större inverkan på företaget och hur de agerar. När vi har 

skrivit denna uppsats har tanken slagit oss att organisationskulturen troligtvis har en stor 

påverkan. Lagändringen innebär stora förändringar för bostadsbolag som tidigare inte 

har konkurrerat på samma villkor som privata aktörer. Det krävs då en vilja från organi-

sationen att förändra sig och göra det nödvändiga arbetet för att bli ett företag som fun-

gerar helt affärsmässigt. Vi kan inte dra några slutsatser om det är så i de bolag vi har 

intervjuat men det är en intressant idé om varför två av de tre bolagen som denna upp-

sats handlar om ligger efter det första bolaget i det affärsmässiga agerandet. Bostadsbo-

lag Öst går lite smått in på detta då intervjupersonen under vårt möte säger att lagänd-

ringen är en storstadslag, i lagen står det inte exakt hur bolagen ska agera utan stort fo-

kus ligger på att de ska motivera sina beslut. Därför anser vi att det är fullt möjligt för 

bolag på mindre orter att ändra sitt agerande och arbeta ut efter de punkter som lagen tar 

upp.  

6.2 Förslag på vidare forskning 

Eftersom att denna uppsats bygger på intervjuer med tre olika fallföretag kan det resul-

tat som presenteras inte generaliseras för alla Sveriges kommunala bostadsbolag. För att 

kunna generalisera fram ett beteende anser vi att en kvantitativ studie som berör en 

större del av marknaden hade kunnat vara användbar. En sådan studie hade kunnat ge-

nomföras med hjälp av enkäter för att samla in det empiriska materialet med utgångs-

punkt i den frågeguide vi har tagit fram för att samla in denna uppsats empiri.   

Vidare anser vi det även vara väldigt intressant att genomföra en mer djupgående studie 

på något av de större kommunala bostadsbolagen i Sverige. Begreppet större är såklart 

relativt men då de bostadsbolag som intervjuas i denna uppsats äger mellan 870 och 

1900 lägenheter så kan de inte anses vara en av de större aktörerna på marknaden. Ge-
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nom att genomföra ett större antal intervjuer med personer på olika beslutsfattande po-

sitioner skulle det bli möjligt att komma fram till en mer förankrad och förklarande bild 

om hur lagen om allmännyttiga bostadsaktiebolag har påverkat investeringsprocessen 

för det utvalda bolaget.  
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Bilaga 1 

1. Namn på bostadsbolaget. 

 

2. Storlek på bostadsbolaget. 

a) anta anställda. 

b) omsättning/år.  

 

3. Hur många investeringar görs i snitt per år?  

 

4. Hur många investeringsförslag förkastas i genomsnitt varje år?  

De inledande frågorna är utformade för att kunna besvaras snabbt och enkelt. Syftet är 

dels att få respondenten att känna sig bekväm i intervjusituationen, diktafon och så vi-

dare. Vi vill även kunna jämföra de intervjuade företagen efter en standardiserad bas 

för att i slutsatsen kunna identifiera olikartade och likartade arbetssätt kring investe-

ringar och på så vis urskilja vilka faktorier som påverkar anpassningen efter 

lagändingen.  

 

5.  Vilken kalkylmodell för investeringskalkylering används? Har detta ändrats i och 

med lagändringen 2011? 

Syftet med denna fråga är att ta redan på vilken teoretisk kalkylmodellmodell som före-

taget använder samt om man använder sig av olika modeller för olika situationer. Ef-

fekten av lagändringen är i fokus.  

 

6.  Hur grundar företagen sina investeringsbeslut? Har detta ändrats i och med lagänd-

ringen 2011? 

Med denna fråga syftar vi till att kartlägga vad som influerar företeget i beslutsfattan-

deprocessen. Vilka faktorer som påverkar samt vad som avgör om en investering ge-

nomförs eller ej. 
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7. Hur ser investeringsprocessen ut från behov till beslut? Har detta ändrats i och med 

lagändringen 2011? 

1. Initiering  

2. Utveckling 

3. Förankring 

4. Framdrivning 

5. Beslut 

6. Genomförande 

7. Uppföljning 

 

Syftet är att ta reda på i vilken omfattning investeringarna utförs vilket vi sedan urskil-

jer om lagändringen påverkat olika mycket beroende av omfattningen av investeringar-

na.  

Meningen är att få företaget att steg för steg resonera kring hur det agerar vid investe-

ringsprocessen. Denna process beskriver en standardiserad mall som kanske inte följs i 

praktiken. Detta är en bred fråga och vi önskar att få en bred inblick för varje steg.  

  

8. Finns det andra bakomliggande faktorer förutom finansiella apsekter som påverkar 

beslut om investering? Har detta ändrats i och med lagändringen 2011? 

Syftet med denna fråga är att kartlägga andra aspekter som är relevanta i samman-

hanget. Då vi intervjuar kommunala bolag anser vi detta vara av stor vikt då kommu-

nerna enbart har agerat utefter vinstsyfte sedan 2011. Vi vill med denna fråga ta redan 

på i vilken utsträckning andra faktorer förutom avkastning påverkar beslutsfattande.  

 

9. Hur ser det allmännyttiga ansvarstagandet ut i dagsläget?  

Denna fråga ämnas till att det ta reda på om de kommunala bolagen har minskat på sitt 

allmännyttiga ansvarstagande i och med lagändringen 2011.   

 

10. Hur sätts avkastningskravet för bolaget? 

Då det enlig Lind och Lundström (2011) inte finns någon standard för hur ett mark-

nadsmässigt avkastningskrav bör se ut finner vi det relevant att höra bolagens åsikt om 

aktuellt avkastningskrav.  
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11. När vill man att investeringen ska börja generera vinst? (vad är den acceptabla pay-

back tiden) Har detta ändrats i och med lagändringen 2011? 

Syftet med denna fråga är att i huvudsak att ta redan på om det finns någon pay-back 

tid. Vi vill även utreda skillnader företagen emellan. Avkastningskrav är även intressant 

då dessa kan se olika ut för olika investeringar.  

 

12. Hur går ni tillväga då beslut gällande upprustningsinvesteringar fastställs? 

Frågan syftar till att identifiera vad som får bolagen att genomföra en upprustning. Då 

Muyingo (2009) påvisar ett samband mellan kommunala bostadsbolag med god eko-

nomi och ett tidigarelagt icke affärsmässigt upprustningsarbete anser vi det relevant att 

utreda bolagens inställning till upprustningsinvesteringar. Då teorin som presenteras 

av Muyingo är från 2009 och alltså innan lagändringen trädde i kraft inser vi att detta 

beteende som han kommer fram till kan ha förändrats i och med lagändringen.  

 

13. På vilken hierarkisk nivå i företaget tas det slutgiltiga investeringsbeslutet? Har 

detta ändrats i och med lagändringen 2011? 

Vi vill veta i vilken omfattning medarbetare och styrelse är involverade i investerings-

besluten samt om detta skiljer sig åt beroende av storlek på investeringen.  

 

14. Hur finansieras investeringarna i huvudsak? (lån/EK) 

Syftet med denna fråga är att granska bostadsbolagens finansiering vilket påverkar 

soliditet med mera.  

   

15. Har lagändringen medfört att fler investeringar genomförs? 

Denna fråga syftar till att besvara om lagändringen haft någon inverkan på mängden 

investeringar, detta är relevant då ett affärsmässigt agerande fokuserar med på lön-

samhet vilket inte har varit kommunernas prioritet innan de enligt lag föreskrevs att 

agera affärsmässigt.  

 

16. Finns det andra aspekter förutom lagändringen 2011 som har påverkat investerings-

processen? 

Denna fråga syftar till att ta reda på om det finns andra faktorer som har haft inverkan 

på investeringsprocessen förutom lagändringen 2011. Det är även motiverat att kart-
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lägga dessa andra aspekter för att se om det kan ha förstärkt den effekt lagändringe 

haft eller verkat i motsatt riktning.  

 

17. Vad anser ni att innebörden av att agera affärsmässigt är, hur visar sig detta i prakti-

ken? 

Syftet med denna fråga är att fastställa bostadsbolagens uppfattning om att agera af-

färsmässit och utreda om dessa skiljer sig åt bolagen emellan. Syftet är även att utreda 

om bostadsbolagens uppfattning om affärsmässighet skiljer sig åt gentemot den inne-

börd teorin beskriver.  

 

18. På vilket sätt anser ni att lagändringen 2011 påverkat investeringsproessen?  

Syftet med denna fråga är att ringa in den centrala delen i vår uppsats nämligen effek-

ten av lagändringen. Vi har valt att ställa den fråga som avslutning då vår förhoppning 

är att den leder till en utläggning om företagens egna uppfattning kring lagens påver-

kan på investeringsprocessen.  

 


