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Sammanfattning 

Fastigheter som inte används kostar ägaren pengar. När ett företag äger flera 

fastigheter som inte är i bruk kan det vara bra att se över om det är möjligt att 

avyttra dessa. 

Vi har analyserat Södra Cell Toftes fastigheter som hyrs ut till personalen. Vi 

har använt investeringskalkyler och räknat på vilka möjligheter man har att 

minska kostnaderna men fortfarande kunna erbjuda bostad till de anställda. 

Vi har kommit fram till att om man avyttrar några av de fastigheter som man 

äger men som inte används så kan man minska kostnaderna. Att analysera 

kassaflödet och vilka fastigheter som används är nyttigt om man inte vill ha 

onödiga kostnader i företaget. I vår rekommendation vill vi att de 

utomliggande fastigheterna som inte hör till gatorna Skogsveien och Östre 

Strandvei ska säljas så att tjänstebostäderna finns på två komprimerade 

områden för att underlätta underhåll och renoveringar. Det innebär att vi vill 

minska antalet fastigheter från 52 till 47 vilket motsvarar en minskning på 10 

procent. Detta är även att rekommendera eftersom de har en beläggning där 

alla fastigheter inte hyrs ut. 
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1 Inledning 

1.1. Ämnesval 

Vi har valt att skriva en uppsats om hur man bäst förvaltar 

anläggningstillgångar i form av fastigheter. Vi ska på uppdrag av Södra Cell 

Tofte analysera ett antal fastigheter som är i företagets ägo men eventuellt kan 

förvaltas annorlunda. Uppdraget är att analysera och beräkna olika 

ekonomiska scenarion som uppstår till följd av den framtida förvaltningen av 

fastigheter. Dessa scenarion kommer att baseras främst på om företaget väljer 

att avyttra eller att hyra ut.  

1.2. Bakgrund 

Fastigheter som ägs av företag men som inte används i den dagliga 

verksamheten kostar pengar. Det är därför fördelaktigt att regelbundet se över 

sina tillgångar för att utnyttja dem på bästa sätt. Södra Cell Tofte äger idag 52 

fastigheter där vi vill veta hur man bäst kan förvalta dem i framtiden.  

1.3. Avgränsningar 

Vi kommer att analysera de fastigheter med hus som potentiellt kan säljas eller 

avvecklas. Därmed analyseras inte alla fastigheter. Många fastigheter har Södra 

Cell till avsikt att behålla inom företaget. Vi kommer inte ta in några anbud på 

hus som kan säljas. Vid en försäljning bör ortsprismetoden användas för att 

undersöka vad liknande fastigheter i samma område har sålts för. Vi kommer 

inte att ta in anbud på arbeten som behöver göras av till exempel hantverkare 

utan använda antaganden för att bedöma eventuella kassaflöden.  

1.4. Frågeformulering 

• I vilken utsträckning kan fastigheterna användas av företaget? 

• Hur ser kassaflödet ut inom de kommande 10 åren för fastigheterna?  

• Hur kan vi förbättra situationen ekonomiskt? 
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1.5. Syfte 

Syftet med undersökningen är att med hjälp av scenarioanalyser och 

investeringskalkyler undersöka hur fastigheterna kan förvaltas på bästa sätt.  

1.6. Problemdiskussion 

De fastigheter som Södra äger kan förvaltas på olika sätt. De kan säljas, hyras 

ut eller rivas. Väljer företaget att behålla dem så kan de följas av ett 

renoveringsbehov.  

Det går att sälja dem och förhoppningsvis realisera en vinst vid försäljningen. 

Det alternativet kräver att det finns en marknad för fastigheterna och att man 

får rätt pris för dem. Det krävs en mindre undersökning på 

fastighetsmarknaden i Tofte för att kunna uppskatta värdet på fastigheterna. 

Skatten på en eventuell vinst och de administrativa kostnader som uppstår ska 

dras av för att räkna ut vad nettoresultatet av en försäljning blir. En analys av 

fastighetsmarknaden i övrigt är lämplig för att se om marknaden är på väg upp 

eller ner så att man inte säljer fastigheten till ett för lågt pris.  

Fastigheterna kan även hyras ut. För att analysera de ekonomiska effekterna 

vid uthyrning av fastigheterna vill vi undersöka vilka inkomsterna i form av 

hyresintäkter samt vilka utgifter som uthyrningsverksamheten har i dagsläget 

och hur det kommer att se ut inom ett tidsperspektiv på 10 år. Man kan hyra 

ut till privatpersoner men lämpligast är att hyra ut till de egna anställda eller 

besökande. Detta kan kompensera kostnader för hotell vid besök och 

underlätta vid rekrytering när möjlighet till boende finns lättillgängligt. Till 

detta krävs dock kontinuerligt underhåll av fastigheterna och en anställd som 

kan ha ansvar för fastigheterna både administrativt och praktiskt. Det kan även 

behövas att man renoverar vissa fastigheter för att de ska kunna hyras ut. För 

att det ska bli ett lönsamt alternativ är det viktigt att man tar med alla faktorer i 

beräkningen och inte bara de till synes uppenbara intäkterna och kostnaderna. 

Vi kommer intervjua de personer i företaget som har insikt i fastigheterna och 

hur kassaflödet ser ut. 

Det sista alternativet är att riva huset på fastigheten om den är i för dåligt 

skick. Bara att äga fastigheten i sig kan vara bra, speciellt om fastigheten ligger 

nära fabriken. Att riva ett hus kostar pengar, både för rivning, tillstånd från 

kommunen, hantering av specialavfall etcetera. Däremot upphör kostnader 

som avlopp, vatten och ström. Att riva innebär en engångskostnad varefter 

man sparar pengar för de fasta kostnaderna man hade innan. 
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Vi ser det här som en möjlighet att använda de kunskaper vi fått inom 

redovisning, ekonomistyrning samt finansiering och kalkylering i denna 

uppsats. Uppgiften kommer kräva mycket eget tänkande och engagemang. Vi 

kommer åka till Tofte ett par gånger under arbetets gång för att bekanta oss 

med fastigheterna, personalen och arbeta fram svar på våra frågor. 

1.7.  Företagspresentation 

Södra Cell Tofte är en pappersmassafabrik i Tofte, Norge. Sedan år 2000 hör 

till fabriken till Södrakoncernen. Fabriken har 320 anställda och tillverkar 

årligen 400 000 ton pappersmassa, varav 70 % exporteras. Företaget har stor 

betydelse för kommunen då det sponsrar många lokala projekt för barn och 

unga. (www.sodra.com) 

2. Val av metod 

 Vi har valt en blandning av kvalitativ metod och kvantitativ metod. Den stora 

skillnaden mellan kvalitativ metod och kvantitativ metod är hur resultatet 

framhävs, i den kvalitativa metoden redovisas metoden med hjälp av ord och i 

den kvantitativa metoden med hjälp av siffror. (Jacobsen 2002). 

Den kvalitativa metoden fungerar bra då man vill få fram den speciella av varje 

individ, genom att man har en öppen diskussion med individen är det lättare 

att hitta det unika man söker. (Jacobsen 2002)  

Med hjälp av den kvalitativa analyen undersöks problemet på djupet och det är 

det som vi göra i vår uppsats. Genom kvalitativ analys ser vi störst möjlighet 

att kunna få förståelse för problemet och hitta lösningar (Silverman 2005).   

En kvantitativ undersökning bygger på att de går att utföra hypoteser och 

undersökningar i form av siffror. Den kvalitativa metoden är ett bra 

undersökningssätt då man vill undersöka en liten del av många enheter. 

(Jacobsen 2002) 
  

2.1. Insamling av data 

 För att få en bra överblick över arbetsuppgiften åkte vi till Södra Cell Tofte i 

Norge, detta för att samla underlag för våra ekonomiska beräkningar samt 

intervjua personer med insikt om den ekonomiska förvaltningen av 

fastigheterna. 
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På Södra Cell Tofte intervjuade vi bland annat Nina Eek som är 

ekonomiassistent, hon bidrog med underlag ur deras bokföring angående 

intäkter och kostnader över de fastigheter vi hade i uppgift att analysera, samt 

frågor som vi hade angående investeringskalkyler. 

Vi ville med hjälp av detta underlag försöka analysera framtiden för de aktuella 

fastigheterna och hur utvecklingen av dess intäkter och kostnader kan se ut. 

Dessa siffror var inte lika enkla att tyda som vi hade hoppats på utan bidrog till 

att vi fick göra ett återbesök på Södra Cell vid ett senare tillfälle där Nina 

förklarade de olika posterna närmare.  

Problemet när man använder sig av en kvantitativ metod är att den inte kan 

vara allt för komplex (Jacobsen 2002) och vi fick därför nöja oss med kalkyler 

som Södra Cell ansåg väsentliga.  

Under vårt första besök på Södra Cell fick vi även prata med den tidigare 

anställde Jan Gustavsson som tidigare var fastighetsansvarig åt Södra Cell. Jan 

Gustavsson hade stor insikt i ämnet då han endast för ett par månader sedan 

hade gått i pension från Södra Cell. Vi gjorde en öppen intervju där han fick 

tala fritt om fastigheterna skick och dess ekonomi, en öppen diskussion tycker 

Jacobsen (2002) är ett bra alternativ då de är lättare finna de speciella man 

söker.  För att få en hög tillförlitlighet på uppsatsen var vi ute och 

inspekterade fastigheterna själva och utvärderade dess skick.  
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3. Referensram  

Här nedan presenterar vi de vanligaste kalkylerna och metoderna som kan 

användas för att avgöra om en investering är lönsam. Vi redogör även för de 

förutsättningar som ligger till grund för hyror i Sverige och Norge samt hur 

fastigheter värderas. 

3.1. Nuvärde 

Om det gavs möjlighet att välja mellan att få 1 000 kronor insatta på sitt 

bankkonto idag eller att få 1 000 kronor om ett år, skulle man givetvis välja att 

få 1 000 kronor idag för att kunna erhålla ränteintäkterna under ett års tid. Då 

intäkter eller kostnader inträffar vid en framtida tidpunkt måste därför en 

beräkning göras som tar fram vad värdet av den finansiella händelsen om 

skulle den ha ägt rum idag. Detta kallas diskontering och innebär att värdet 

räknas om till ett nuvärde genom att ta hänsyn till räntor, inflation och övriga 

faktorer som kan antas ha en effekt på penningvärdet (Andersson 2001).   

3.2. NPV- Net present value  

Net present value är en uträkning som kalkylerar framtida intäkter och 

kostnader, beräknade till deras nuvärde. Nuvärdesmetoden kan användas vid 

olika sorters värderingar. I denna metod används det tillvägagångssätt som 

beskrivs ovan för att diskontera framtida intäkter och kostnader. På så sätt fås 

ett nuvärde av investeringen, en siffra som kan jämföras med värdet av andra 

alternativa investeringar. Utgångspunkten är den initiala investeringen, genom 

att göra investeringen räknar man med att göra framtida intäkter över en viss 

tidsperiod/livslängd dessa intäkter diskonterar man med avkastningskravet för 

att få fram nettonuvärdet av investeringen det vill säga vilken vinst kommer vi 

att erhålla på att göra investeringen beräknat till nuvärdet (Brealy et al. 2007). 

 NPV =  - Cₒ + C1 /(1+r) + C2/(1+r)² + C3(1+r)³ ....  

Cₒ = Den initiala investeringen  

C1 = Kassaflödet för år ett 

C2 = Kassaflödet för år två  

C3 = Kassaflödet för år tre ... 

r = Diskonteringsränta  (Brealy et al. 2007) 
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3.3. Kalkylränta 

Kalkylräntan även kallad diskonteringsräntan utgör en viktig del i många 

investeringsmodeller. Genom att använda sig av den kan man ta fram nuvärdet 

för investeringens intäkter vid olika tidpunkter. En beräkning av kalkylräntan 

kan avgöra om en investering är lönsam eller inte. Man använder samma 

diskonteringsränta under hela löptiden, det är därför svårt att på förhand veta 

med 100 % säkerhet att räntan är den rätta (Andersson 2001).  

Investeringar kan finansieras på olika sätt. Det kan vara genom lån, 

intressenter eller från bägge delar. Det lägsta avkastningskravet företaget bör 

ha är alla ”finansiärernas” avkastningskrav. Om investeringen har hög risk 

kommer investerarna att kräva högre avkastning och om investeringen är 

säkrare kommer avkastningen vara lägre. Därför kommer kalkylräntan vara 

beroende av finansiärernas riskbenägenhet. (Löfsten 2002) 

Ett sätt används för att räkna fram kalkylräntan är att väga samman långivares 

och investerares avkastningskrav. Det visar ”weighted average cost of capital” 

(WACC) som är den genomsnittliga vägda kapitalkostanden.  

 (Brealy et al. 2007) 

WACC = vägd kapitalkostnad 

E = eget kapital 

V= eget kapital + lånat kapital 

Re = avkastningskrav på eget kapital 

D = lånat kapital 

Rd = låneränta 

Tc = skattesats 

3.4. Break-even  

Genom att använda break-even punkten räknar man fram den volym som 

krävs för att kostnader och intäkter ska ta ut varandra, det vill säga att 

resultatet blir lika med noll. Break-even metoden används främst när man vill 

veta hur många sålda enheter som krävs för att investeringen ska gå 
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plus/minus noll. Alla sålda enheter utöver break-even punkten innebär en 

vinst för företaget. Man räknar ut hur mycket en produkt har i vinstmarginal, 

det vill säga vad man tjänar på produkten efter att den betalat för 

produktionen och eventuella försäljningskostnader. Sedan räknar man ut hur 

många enheter man behöver sälja för att täcka de fasta kostnaderna genom att 

dividera de fasta kostnaderna med vinstmarginalen. Vid denna brytningspunkt 

gör man ett nollresultat (Andersson 2001).  

 Figur 1.1 

 

             (Andersson 2001) 

3.5.  Payback-metoden 

Payback-metoden är den enklaste av metoderna. Med payback-metoden räknar 

man ut hur lång tid investeringen tar för att betala sig. Genom att man vet den 

initiala investeringskostnaden och man vet hur mycket man tjänar på att göra 

investeringen kan man med enkelhet räkna ut hur många år det tar för 

investeringen att återbetala sig. Problemet när man räknar med payback-

metoden är att man inte tar hänsyn till att pengarna är olika värda från år till år 

på grund av till exempel inflation. Man tar inte heller hänsyn till eventuella 

återinvesteringar eller inbetalningsöverskott efter löptiden (Olsson 2005). 

T= G/a (Löfsten 2002). 
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G = Grundinvestering 

a = Årligt inbetalnings överskott 

T = Återbetalningstiden i år  

3.6. Känslighetsanalys 

Ibland går inte allt precis som man budgeterat, det varierar både positivt och 

negativt. I en känslighetsanalys ändrar man en variabel i taget för att se hur 

skillnaden blir. Med hjälp av en känslighetsanalys görs ytterligare ”budgetar”, 

en för pessimisten och en för optimisten. Pessimisten antar att efterfrågan 

kommer minska till följd av lågkonjunktur med mera, medan optimisten ser 

ljust på framtiden och räknar med en högkonjunktur med ökad efterfrågan 

och försäljning. Genom att göra dessa utökade undersökningar får man mer 

beslutsunderlag och det kan underlätta när man fattar beslut om investeringen 

(Brealy et al. 2007). 

3.7. Scenarioanalys 

Scenarioanalysen liknar känslighetsanalysen på det sättet att man förändrar 

variabler för att undersöka hur resultatet påverkas om framtiden inte blir som 

man har tänkt sig. I en scenarioanalys förändrar man däremot flera variabler 

och skapar på så sätt ett scenario (Brealy et al. 2007).  

3.8.  Alternativkostnaden  

Även om en investering ger positivt penningflöde över en viss tidsperiod 

behöver de inte betyda att investeringen ska genomföras. Det på grund av 

alternativkostnaden. Har man bara tillgångar nog för att göra en investering vill 

man investera i den med mest lönsamhet. Alternativkostnaden är det man 

förlorar på att inte göra en investering. (Andersson 2001) 

3.9. Värdering av fastigheter 

3.9.1. Ortsprismetoden 

När man använder sig av ortsprismetoden undersöker man vad som har 

betalats för liknande fastigheter inom samma område. Det gör man för att 

kunna avgöra marknadsvärdet på den egna fastigheten. Det finns ett problem 

med ortprismetoden och det är att två fastigheter sällan är varandra exakt lika. 
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När man använder sig av ortsprismetoden är de viktigt att man på ett noggrant 

sätt undersöker objekten så att de finns en korrelation mellan objekten och att 

en jämförelse är möjlig. Använder man denna metod på rätt sätt så leder detta 

till ett korrekt pris. (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet 2008). 

3.9.2. Exempel på nyckeltal/normeringar  

En lösning till problemet med ortsprismetoden är att använda sig av speciella 

nyckeltal till respektive fastighet. Dessa nyckeltal använder man för att kunna 

avgöra och bedöma ett riktigt marknadsvärde på fastigheten. Om två 

fastigheter har förhållandevis lika nyckeltal så kan de anses relativt likvärdiga. 

När man tar fram nyckeltal måste man ta hänsyn till alla faktorer som skulle 

kunna skilja de olika fastigheterna åt som till exempel byggnadsår, boarea, 

driftkostnader med mera. (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet 2008). 

Exempel på nyckeltal: 

•         Bruttokapitaliseringsfaktorer - hyran 

•         Nettokapitaliseringsprocent - driftnetto 

•         Köpeskillingskoefficienten - taxeringsvärde 

•        Pris/m2 Bruksarea – area  

Genom att man tar köpeskillingen dividerar enskilt med hyran, driftnetto, 

taxeringsvärde och area får man olika nyckeltal som man sedan kan använda 

för att utföra en bedömning av marknadsvärdet. (Lantmäteriet & 

Mäklarsamfundet 2008). 

3.10. Kulturmärkta hus 

Hus som är gamla och har ett historiskt värde kan bli ”k-märkta”. Detta 

innebär att man inte får göra vad man vill med husen. Dessa hus är skyddade 

av lag. Den innefattar att man inte får renovera, förändra eller riva utan 

speciella tillstånd. Lagen finns till för att skydda kulturhistoriska byggnader och 

platser från att gå förlorade genom ombyggnader och renoveringar. Oftast får 

man endast rusta upp dessa hus till dess ursprungliga skick. Man bör alltid 

därför rådfråga länsstyrelsen innan man planerar att utföra en renovering då de 

kan bli kostsamt om man inte gör de korrekt (Riksantikvarieämbetet 2009). 
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3.11. Hyror på lägenheter i Norge och inom Södra Cell Tofte.  

I Norge styr utbud och efterfrågan priserna, detta leder till att hyrorna på de 

mest eftertraktade lägenheterna stiger. Detta leder till att i de stora städerna 

som till exempel Oslo där efterfrågan på lägenheter är stor ligger hyrorna en 

bit över genomsnittet.  

I Sverige är hyrorna reglerade av olika hyresgästföreningar, det vill säga att 

utbud och efterfrågan inte styr marknadspriserna. Fastighetsägarna och 

hyresgästföreningarna förhandlar fram rimliga hyror utifrån en rad faktorer så 

som hur centralt bostaden är belägen, tvättstuga, planlösning, storlek på 

lägenheten och mycket mer. (Hyresgästföreningen) 

Hyrespriserna på Södra Cells hus styrs idag internt och baseras på olika 

faktorer som till exempel att man är lärling, pendlar, eller att man bor i en 

omodern eller opraktisk lägenhet. 

 

3.12.  Värdet av att äga fastigheter för uthyrning  

Det är viktigt att komma ihåg att när man kan erbjuda en bostad till sina 

anställda som en förmån kan jobbet bli mer attraktivt. Detta gäller speciellt om 

man vill anställa någon som annars måste pendla till arbetet. Det faktum skulle 

kunna försvara att Södra Cells hyr ut fastigheter, även om det inte alltid är 

lönsamt.  

Även vid förändringar i produktionen är det bra att kunna vara flexibel och 

kunna kalla in mer personal när det behövs. Att kalla in extra personal i en 

liten by som Tofte är inte alltid lätt. Därför kan fastigheterna bidra till att göra 

verksamheten mer flexibel i och med att de anställda finns i närheten. 

(Ahrnborg-Swenson 1997) 
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4.  Empiri - Södra Cell Toftes fastigheter 

4.1. Bakgrund 

Anledningen till att Södra Cell Tofte äger så många fastigheter ligger långt bak 

i tiden. Då fabriken grundades var det vanligt att man var garanterad bostad 

när man arbetade på fabriken. På grund av det köptes det tomter som det 

senare byggdes bostäder på. Dessa bostäder har sedan dess använts av de 

anställda som kommit och gått genom åren. Idag finns inte längre samma 

bostadsgaranti och det råder därför inte i samma behov utav så många 

bostäder. De senaste åren har Södra Cell sålt många av sina fastigheter och 

kvar finns det cirka 50 fastigheter som nu är uthyrda. Fastigheterna och dess 

bostäder finns främst på två områden. Båda två ligger med gångavstånd till 

fabriken.  

Det första är Skogsveien, sex stora tegelhus som har sammanlagt 21 lägenheter i 

olika storlekar och planlösningar. Dessa hus har en liknande märkning till 

Kulturmärkningen vilket innebär att renovering endast får göras till 

ursprungsskick. 

Det andra området är Östre Strandvei 43, som är ett radhuskomplex med 22 

radhus som är i ganska bra skick men som kommer att behöva renoveras inom 

det tioårsperspektiv som vi tittar på.    

Man kan dela in företagets fastigheter i tre kategorier. Den första kategorin är 

hus med Norges motsvarighet till kulturmärkningen, det vill säga att de inte 

får rivas eller renoveras hur som helst. Den andra kategorin är hus som är i 

bra skick och som används av företaget. Den tredje kategorin är hus som är i 

dåligt skick och som behöver saneras eller renoveras för att kunna säljas eller 

hyras ut. Detta kommer att innebära att det kan tillkomma kostnader om man 

väljer att sälja eller hyra ut fastigheten.  

4.1.1. Hus-Kategori 1 

Skogsveien 1-11 utgör 21 fastigheter som hyrs ut inom personalstyrkan. Dessa 

hus är fredade från ombyggnad och vid renovering får de endast renoveras till 

ursprungligt skick. Detta gör renovering omständig och kostsam. Hyrorna är 

relativt låga på grund av den låga standarden. En renovering skulle kunna 

motivera högre hyror vilket skulle ge ökade intäkter. 
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4.1.2. Hus-Kategori 2 

Denna kategori rör främst bostäderna kring Östre Strandvei 43 A-W. Det är 

radhus med cirka 20 identiska bostäder. Husen har en normal standard men 

underhåll i form av målning och eventuella mindre renoveringar kan krävas för 

att behålla dem i gott skick. Fasadmålning är ett exempel på underhåll som 

kommer att krävas inom tio års sikt.  

4.1.3. Hus-Kategori 3 

Denna kategori utgörs av ett fåtal hus som till skillnad från kategori ett och två 

inte ligger i anknytning till varandra. De ligger utspridda i närheten av fabriken. 

Dessa hus är slitna och nedgångna och används nästan inte. Det behövs en 

individuell bedömning för varje hus då finns olika problem på det olika husen. 

I dessa bostäder behövs större insatser för att de ska bli dugliga att bo i.  

4.2. Kostnadsposter 

Vi letar efter kostnader som är direkt hänförliga till bostäderna för att avgöra 

kassaflödet och kunna undersöka vad uthyrningsverksamheten egentligen 

kostar. Dessa inkluderar följande: 

4.2.1. Fasta kostnader 

Fastigheter med hus belastas automatiskt med vissa fasta kostnader så som 

fasta avgifter för vatten och avlopp, sotaravgift, elektricitet och kabel-tv. Dessa 

kostnader är ett argument för att riva hus som inte används och som står på 

tomter som man inte vill sälja, till exempel tomter i närheten av fabriken. 

4.2.2. Rörliga kostnader 

De rörliga kostnaderna är de som påverkas av hur många lägenheter som 

används och hur de används, till exempel vattenräkning, elräkning och 

underhåll. 

4.2.3. Underhåll 

Underhåll av byggnaderna är både en fast kostnad och en rörlig kostnad för 

oavsett om det bor någon i huset eller inte så kommer färgen att flagna och 

takpannorna att slitas. Däremot ökar underhållskostnaderna om det är stor 

genomströmning av hyresgäster, eftersom det ökar inre underhåll. Vid varje ny 

hyresgäst ses bostäderna över och nödvändiga renoveringar genomförs. Med 

jämna mellanrum uppgraderas även kök och badrum för att hålla en bra 
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standard. Detta sker inte ofta men en årlig andel kommer att tas med i 

beräkningen av de genomsnittliga underhållskostnaderna.  

4.3. Intäkter 

Intäkterna från uthyrningen av bostäder kommer ifrån hyrorna. Hyran 

bestäms från person till person och från hus till hus. Standarden på huset och 

vilken anställningsform man har påverkar hyran. Pendlare och lärlingar får till 

exempel lägre hyror. Omoderna hus eller hus med dålig planlösning eller 

allmänt sämre standard blir också billigare i hyra. 

4.4. Beläggning 

Bostäderna har idag en beläggning på cirka 80 %. Av de 52 bostäder som vi 

har undersökt så har 11 stått tomma under år 2009. Det kan vara bra att ha 

lediga bostäder för att kunna vara flexibel om man plötsligt behöver mer 

personal men det kan även vara kostsamt om de står tomma. 

4.5. Genomströmning 

I dagsläget ser genomströmningen väldigt olika ut. Några lägenheter har haft 

samma boende i många år samtidigt som att andra lägenheter har haft många 

byten på bara några år. Man ansöker idag om boende på en treårsperiod och 

företagets målsättning är att man efter att ha bott i tjänstebostad i tre år ska 

söka sig till Tofte kommuns privata fastighetsmarknad, eller någon kommun i 

närheten. Den målsättningen uppfylls inte riktigt idag utan många söker tre 

nya år utan problem. En anledning till att det kan vara svårt att söka sig till 

eget boende kan vara den låga hyran. En högre hyra skulle kunna vara 

motiverad om det leder till högre genomströmning.  
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5. Analys 

I analysdelen vill vi presentera hur de fastigheter som vi har undersökt borde 

användas. Vi kommer att hänvisa till de beräkningar som finns i bilagorna och 

de antaganden vi gjort i uppsatsen. De förslag vi presenterar baseras främst ur 

ett företagsekonomiskt perspektiv.  

Verksamheten kring tjänstebostäderna faller av naturliga skäl i skuggan av 

fabrikens kärnverksamhet. Omsättningen på fastigheterna går inte att jämföra 

med omsättningen på uthyrningen av fastigheterna. Det är däremot tydligt att 

kostnadsmedvetenheten ökar, det är bland annat därför frågeställningen är 

befogad. Vad kostnaderna och intäkterna är vet ingen på rak arm utan det är 

först när vi tittar på de specifika kontona i bokföringen som vi ser det. I 

dagsläget kostar tjänstebostäderna mer än vad de ger i intäkter.  

Tofte hyr i dagsläget ut 41 av 52 fastigheter varav 47 av dessa fastigheter ligger 

placerade på två gator medan resterande fastigheterna är något utspridda.   

Som det ser ut idag är kostnaderna för fastigheterna större än intäkterna, ett 

genomsnitt av de senaste fyra åren visar en årlig förlust på drygt 750 000 NOK 

(Norska kronor).  

Intäkterna som Södra Cell har från dessa fastigheter är hyrorna. Kostnaderna 

som berör fastigheterna är bland annat renhållning, plogning av vägar, 

underhållkostnader och renovering.   

Sett över det snitt som Södra Cell har haft de senaste åren så har vi räknat ut 

den genomsnittliga månadshyra som Södra Cell bör ha för att kunna täcka 

kostnaderna som uthyrningen medför. 

Den genomsnittliga hyran bör vara 4 622 NOK (bilaga 5). Detta är en stor 

höjning från den genomsnittliga hyra som har varit 3 091 NOK (bilaga 6). 

På grund av den höga hyran som skulle krävas för att täcka kostnaderna och 

den låga beläggningen (78 %) så rekommenderar vi en försäljning av fem 

fastigheter. Detta motsvarar en minskning på ca 10 % av antalet hus. 

För att värdera de husen som ska säljas rekommenderar vi ortsprismetoden för 

att få ett realistiskt värde i förhållande till omgivande fastigheter. Det bokförda 

värdet på dessa fastigheter är väldigt lågt efter att de har varit i företagets ägo i 
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många år. Då Tofte nyligen sålde av en del av sina fastigheter bör de finnas 

mycket underlag för att kunna göra en bra bedömning av fastigheterna. 

Genom att sälja av fastigheter kommer man att spara in på kostnader som de 

tomma husen medför såsom offentliga avgifter och el. Elräkningar består ju till 

viss del av fasta kostnader, likaså vatten och avlopp.  

5.1. Breakeven efter åtgärder (sälja fem hus)  

Eftersom vi har avyttrat cirka 10 % (5 av 52) av fastigheterna har vi även sänkt 

de fasta kostnaderna med 10 %. Det skulle innebära att vi har fasta kostnader 

på cirka 1 426 000 NOK per år och rörliga kostnader på 661 000 för de 

resterande 47 fastigheterna vid fullbeläggning. Om vi använder oss av Södra 

Cells redovisade hyror skulle intäkterna uppgå till cirka 1 865 000 NOK per år 

vid fullbeläggning. Det ger oss en förlust på cirka 221 000 NOK vid full 

beläggning. Skulle det vara 90 % beläggning blir det ett ännu sämre resultat på 

cirka 405 000 NOK. Vid denna beläggning behöver hyran vara 4130 NOK 

(Bilaga 8). 

5.2. Känslighetsanalys och scenarioanalys innan åtgärder 

Analyserna är gjorda i enligt de förutsättningar som råder i dagsläget med alla 

52 fastigheter och 78 % beläggning. 

Vi har använt känslighetsanalyser och scenarioanalyser för att se hur resultatet 

av bostadsverksamheten påverkas när vi ändrar variablerna intäkter och 

kostnader. I känslighetsanalysen har vi undersökt när vi gör ett nollresultat. 

Där blev det aldrig ett nollresultat även om vi minskade kostnaderna eller 

höjde hyrorna med 20 % (Bilaga 1). 

Med scenarioanalysen har vi använt samma siffror men i kombination med 

varandra, alltså både en höjning av intäkterna och en sänkning av kostnaderna. 

Enligt våra beräkningar så blir det inte lönsamt förrän man höjer hyrorna med 

20 % och samtidigt sänker kostnaderna med 20 % (Bilaga 1).  

5.3. Känslighetsanalys och scenarioanalys efter åtgärder 

Analyserna är gjorda i scenariot som där vi har avyttrat fem fastigheter och har 

90 % beläggning.  

För att kunna närma sig ett nollresultat krävs en drastisk förändring av 

intäkterna och kostnaderna. Därför gjorde vi en undersökning av vad 
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resultatet skulle bli om man höjde hyrorna med 10 % och samtidigt minskar 

kostnaderna med 10 %, resultat vi fick var en förlust på 38 712 NOK/år. 

Skulle man däremot enbart minska kostnaderna med 20 % når man ett positivt 

resultat med 1 750 (Bilaga7). Detta kan jämföras med scenarioanalysen för 

dagens läge (innan avyttring och med 78 % beläggning) då det krävs en 

höjning av hyrorna på 20 % och en sänkning av kostnaderna på 20 % för att 

göra ett positivt resultat (Bilaga 1).  

 

5.4. NPV på Bergstien  

I de fastigheter som vi rekommenderar att avyttra ingår Bergstien 2. 

Fastigheten är i väldigt dåligt skick och vi har därför analyserat om det är 

lönsamt att investera i en renovering eller om det är mer lönsamt att riva den. 

För att man ska kunna hyra ut Bergstien 2 behövs en rejäl renovering som 

skulle kosta cirka 200 000 NOK. Genom att göra denna renovering räknar vi 

med att man skall kunna höja hyran till 4 200 NOK då huset kommer vara 

snyggt och fräscht. Genom att vi gör en stor renovering på fastigheten 

kommer inga ytterligare renoveringar behövas de närmsta fem åren. Efter fem 

år har vi kalkylerat på att behöva rusta upp invändigt som till exempel kök och 

badrum för en kostnad av 70 000. NOK och ytterligare 15 000 NOK tre år 

efter detta i underhållskostnader. Utöver dessa kostnader tillkommer även 

offentliga kostnader och el, till en kostnad på ungefär 14 000 NOK.  

Med en hyra på 4 200 NOK skulle det innebära årliga intäkter på 50 000 NOK 

i hyror. Kostnaderna är dryga 14 000 NOK för offentliga kostnader, el och 

återinvesteringar på 285 000 NOK under en tioårs period. När vi gör en 

uträkning av ”Net present value” av Bergstien 3 får vi fram ett negativt resultat 

på minus 41 202 NOK (bilaga 3). Det innebär att det inte blir lönsamt att göra 

de investeringar som krävs. 

Baserat på resultatet har vi kommit fram till att det bästa alternativet är att riva 

Bergstien. Kostnaden att riva Bergstien kommer att uppgå till cirka 100 000 

NOK.  

Att genom den kommunala brandkåren bränna upp huset som övning är ett 

alternativ men det kan vara riskabelt då fastigheten ligger nära fabrikens 

flishög. Det är inte heller gratis och miljöfarligt material måste monteras ner 

för innan det kan ske. Skulle man inte bränna upp huset måste man däremot 



21 
 

riva och transportera bort allt material. I båda alternativen kommer kostnaden 

att vara runt 100 000 NOK.  

Kostnader som kommer att minska vid en eventuell rivning är de offentliga 

kostnaderna och el. Den totala kostnadsminskningen kommer att vara drygt 

10 276 NOK per år, inklusive kostnadsminskning på el.  

Då Tofte bruk är ett stort företag som har varit verksamt sedan början av 1900 

talet kommer vi anta fortlevnadsprincipen och kommer därför inte sätta någon 

gräns på hur många år det tar för investering att återbetala sig. Däremot visar 

payback-metoden när man börjar spara in de utgifter man tidigare hade, om 

man väljer att investera pengar i att riva huset. 

En kostnadsminskning på drygt 10 276 NOK per år och en engångskostnad 

på 100 000 NOK innebär att investeringens återbetalningstid blir cirka 10 år. 

Detta innebär att efter 10 år kommer Tofte bruk att spara en utgift på drygt 10 

000 NOK per år. (bilaga 4). 
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6. Slutsats 

Idag används 41 av 52 hus som tjänstebostäder. Av de 52 är det en fastighet 

som inte är i dugligt skick för att hyra ut. Vi rekommenderar att avyttra fem 

fastigheter för att kunna minska kostnaderna, som idag överstiger intäkterna. 

Av de fem husen bör ett rivas då de inte är lönsamt att renovera för uthyrning 

samt att det är en tomt som inte borde säljas. Kassaflödet är negativt och 

kommer utan förändring att fortsätta vara det. Inom de tio år som vi har 

analyserat kommer alla fastigheter att kräva mer eller mindre underhåll då de 

slits och behöver rustas upp.  

7. Reflektion 

7.1. Om slutsatserna 

Det är viktigt att komma ihåg att även om husen kostar mer än vad de 

genererar i intäkter så kan man se det som en slags löneförmån att få bra hyror 

och det underskott vi ser nu kan föras till företagets övriga personalkostnader. 

I uppsatsen jobbar vi däremot efter antagandet att uthyrningen av bostäder till 

de anställda ska vara självförsörjande och vi har använt kända 

investeringskalkyler för att räkna ut vilka förändringar som krävs för att nå det. 

Vi har rekommenderat höjningar av hyran för att minska förlusten. Att enbart 

höja hyrorna skulle inte vara möjligt då höjningen helt enkelt är orimligt hög. 

Därför behöver man även minska antalet lediga fastigheter för att minska 

kostnaderna. Däremot kan en höjning av hyrorna vara motiverad om man vill 

öka genomströmningen i bostäderna och skapa incitament för att de anställda 

ska söka sig till den privata bostadsmarknaden.  

Idag är beläggningen 78 % . Det tycker vi innebär för mycket lediga fastigheter 

med tanke på de kostnader som finns. 90 % beläggning är den 

rekommenderade beläggning enligt oss då det fortfarande finns buffert för att 

ta in fler anställda på kort varsel. Vi vet att personalstyrkan ska vara 

oförändrad inom de tio år som vi analyserar och därför borde man klara sig 

med en mindre buffert. Att göra sig av med tomma lägenheter och hus är ett 

enkelt sätt att börja minska kostnader som offentliga avgifter och de större 

kostnaderna som uppstår på sikt när ett hus står tomt. 

De fastigheterna som vi rekommenderar att sälja är de fastigheterna som ligger 

något utspridda över Tofte kommun. Anledningen till det är att vi vill centrera 
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bostäderna till samma områden då vi kommit fram till att det kan sänka 

underhållskostnaden så som vägunderhåll, renhållning med mera. De är även 

de som är mest attraktiva att sälja.  
 

7.2. Om validitet 

Vi har analyserat kassaflödet för tjänstebostäderna samt hur det kan förändras. 

Vi har gjort antaganden för att kunna göra uträkningar. Validitet innefattar 

relevans och giltighet, med detta menas att informationen man önskar 

undersöka skall vara relevant för undersökning samt att det som mäts för ett 

stickprov även skall gälla för hela populationen. ( Jacobsen 2002) 

Vi anser oss ha en hög relevans och giltighet vad som gäller vår 

informationsinsamling då vi har intervjuat personer med goda kunskaper inom 

ämnet samt tagit del av Södra Cells bokföring. 

Det som kan anses ha sämre giltighet är de antaganden som har gjorts, dessa 

antaganden har baserats på rekommendationer av oss tillsammans med Södra 

Cell.   

7.3. Vad mer kan göras?  

Vilka kostnader som kommer uppstå i framtiden är väldigt intressant för att 

kunna avgöra vad man vill göra med sina fastigheter. Därför skulle det vara 

intressant att ytterligare analysera framtida kassaflöden mer detaljerat för varje 

fastighet. 
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Bilaga 1: Känslighetsanalys och Scenarioanalys 

 

År                     2 006                       2 007                       2 008                        2 009    

 Hyresintäkter             1 315 640               1 492 909                1 839 130                1 435 950    

 
Driftkostnader  -      2 049 424     -      2 062 436     -          2 619 486    -          2 363 927    

     

     

     

 Vinst/förlust  -             733 784    -             569 527    -             780 356    -              927 977    

     

     

     

 Genomsnitt    Höj hyran 10 %    

        1 520 907      Innan    Efter  

-       2 273 818                1 525 901                 1 678 491    

  -          2 273 818     -          2 273 818    

     

   Vinst/förlust    Vinst/förlust  

-          752 911     -             752 911     -              595 327    

     

   Sänk kostnaderna 10 %   

   Innan    Efter  

             1 520 907                 1 525 901    

  -          2 273 818     -          2 046 436    

     

   Vinst/förlust    Vinst/förlust  

  -             752 911     -              520 535    

     

   Sänk kostnaderna 10 % och höj hyrorna 10 %  

   Innan    Efter  

             1 520 907                 1 672 998    

  -          2 273 818     -          2 046 436    

     

   Vinst/förlust    Vinst/förlust  

  -             752 911     -              373 439    
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Höj Hyran 20 %    

 Innan    Efter  

           1 520 907                1 825 088     

-          2 273 818     -         2 273 818     

   

 Vinst/förlust    Vinst/förlust  

-             752 911     -             448 730     

 Sänk kostnaderna 20 %   

 Innan    Efter  

           1 520 907                1 525 901     

-          2 273 818     -         1 819 054     

   

 Vinst/förlust    Vinst/förlust  

-             752 911     -             293 153     

 Sänk kostnaderna 20 % och höj hyrorna 20 %  

 Innan    Efter  

           1 520 907                1 825 088     

-          2 273 818     -         1 819 054     

   

 Vinst/förlust    Vinst/förlust  

-             752 911     6 034     
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Bilaga 2: Break-even 
Tofte      (NOK) 
Södra Cell       
       

 År -06  År -07 År -08 År -09  Totalt Genomsnitt 
Intäkter  1315640 1 492 909 1839130 1435950 6083629 1520907 
Kostnader  2049424 2 062 436 2 619 486 2363927 9095273 2273818 

Resultat -733784 -569527 -780356 -927977 
-

3011644 -752911 
       

       
       

Break even analys      
Fasta kostnader  2273818      
Antal hus 52      
Break-even hyra/år 43727      
Break-even 
hyra/mån 3644      
       
Tot. Intäkter vid FB 2138400      
Antal hus 52      
Hyra idag vid FB/år 41123      
Hyra idag vid 
FB/mån 3427      
       
       
Förlust per år. FB 2604      
Förlust per mån. FB 217      
       
FB= Fullbeläggning       
       
       

Payback       
Initial investering 1520000      
Vinst per år 152000      
Payback 10      
       

Payback riva hus      
Initial inv. riva hus 100000      
Kost.minskning 10276      
Payback 9,73 år      
       
       
       

Beläggning av hus      
Totalt antal hus 52      
Uthyrda  41      
Lediga 11      
       
Belägg.april  2010  0,788      
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Bilaga 3: Sammanfattning för hyran 

 Intäkter/månad Moms Nettointäkter 
Hyra vid 
avdrag 

Rabatter på 
hyra 

Inbetalningar 
just nu 

1 3 400 680 2 720   3 400 
2 2 730 546 2 184   2 730 
3 1 720 344 1 376   1 720 
4 2 400 480 1 920   0 
5 1 660 332 1 328 1200 460 1 660 
6 1 940 388 1 552   1 940 
7 2 500 500 2 000   0 
8 2 235 447 1 788 2735 -500 2 235 
9 2 675 535 2 140 125 2 550 2 675 

10 2 130 426 1 704 1780 350 2 130 
11 1 720 344 1 376   1 720 
12 2 200 440 1 760   2 200 
13 1 630 326 1 304 1000 630 1 630 
14 1 660 332 1 328 1000 660 1 660 
15 2 460 492 1 968   0 
16 2 500 500 2 000 1200 1 300 2 500 
17 1 720 344 1 376   1 720 
18 2 340 468 1 872   2 340 
19 2 170 434 1 736   2 170 
20 2 060 412 1 648   2 060 
21 1 660 332 1 328 1200 460 1 660 
22 1 660 332 1 328 1890 -230 1 660 
23 4 360 872 3 488   0 
24 4 360 872 3 488 1000 3 360 4 360 
25 5 000 1000 4 000   5 000 
26 4 620 924 3 696   4 620 
27 4 360 872 3 488   0 

28 5 220 1044 4 176 4360 860 5 220 
29 4 360 872 3 488   4 360 
30 4 360 872 3 488   0 
31 4 360 872 3 488   4 360 
32 5 230 1046 4 184 4360 870 5 230 

33 4 360 872 3 488   4 360 
34 5 000 1000 4 000   5 000 
35 5 230 1046 4 184 4360 870 5 230 
36 4 360 872 3 488   4 360 
37 4 360 872 3 488   4 360 
38 0 0 0   0 
39 4 360 872 3 488   4 360 

40 4 360 872 3 488 1200 3 160 4 360 
41 4 360 872 3 488   0 
42 4 360 872 3 488   4 360 
43 4 360 872 3 488   0 
44 5 000 1000 4 000   5 000 
45 4 360 872 3 488   4 360 
46 4 500 900 3 600 4500 0 4 500 
47 3 080 616 2 464   3 080 
48 4 360 872 3 488 5130 -770 4 360 
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49 5 500 1100 4 400   0 
50 4 640 928 3 712   0 
51 5 250 1050 4 200 5630 -380 5 250 
52 3 000 600 2 400   0 

1 mån 178 200 35 640 142 560 42 670 13 650 135 900 
12 
mån 2138400 427680 1710720 512040 163800 1630800 

 

Bilaga 3 NPV 
 
NPV   
   
Hyra 4200  
Års hyra 50400  
Årligkostnad el    
och offentliga avg. 14064  
Upprustning 70000  
Underhållkostnader 15000  
   
   
   
Kalkylränta 10%  
Initial investering 200000  
År1 36336  
År2 36336  
År3 36336  
År4 36336  
År5 -33664  
År6 36336  
År7 36336  
År8 21336  
År9 36336  
År10 36336  
   
NPV -41 202 kr  
   
   

Bilaga 4. Payback   
   
Payback för att riva 
hus   
Initial inv. riva hus 100000  
Kost.minskning 10276 år 
Payback 9,73  
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Bilaga. 5 Breakeven-

hyra 
 
Snitt hyra behövd 
idag  
Fasta kostnader 1584159 
Rörliga  576619 
Tomma hus kostn 113041 
Hus  41 
  
Behövd hyra idag/år 55459 

Behövd hyra idag/mån 4622 

 

Bilaga. 6 Genomsnittliga hyresintäkter idag 

 
Snitthyran 
idag   
Intäkter 1520907  
Belagda hus 41  
   
Snitthyran 37095 per år 
Snitthyran 3091 per månad 
   

Bilaga. 7 Scenario- och känslighetsanalys efter åtgärder 

Höj hyran 10%    

 Innan    Efter  

        1 627 264                1 789 990     

-       2 031 892     -          2 031 892     

   

 Vinst/förlust    Vinst/förlust  

-          404 628     -             241 902     

   

 Sänk kostnaderna 10%   

 Innan    Efter  

        1 627 264                1 627 264     

-       2 031 892     -          1 828 703     

   

 Vinst/förlust    Vinst/förlust  

-          404 628     -             201 439     
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 Höj hyrorna 10% och sänk kostnaderna 10%  

 Innan    Efter  

        1 627 264                1 789 990     

-       2 031 892     -          1 828 703     

   

 Vinst/förlust    Vinst/förlust  

-          404 628     -               38 712     

Höj Hyran 20%    

 Innan    Efter  
            1 627 

264                 1 952 717     
-          2 031 

892      -          2 031 892     

   

 Vinst/förlust    Vinst/förlust  
-              404 

628      -               79 175     

 Sänk kostnaderna 20 %   

 Innan    Efter  

            1 627 264                1 627 264     

-          2 031 892     -          1 625 514     

   

 Vinst/förlust    Vinst/förlust  

-              404 628                        1 750     

   

   

 Sänk kostnaderna 20% och höj hyrorna 20%  

 Innan    Efter  

            1 627 264                1 952 717     

-          2 031 892     -          1 625 514     

   

 Vinst/förlust    Vinst/förlust  

-              404 628     327 3     
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Bilaga. 8 
100 % beläggning efter avyttring     
  Hus  År  
Intäkter      
Hyror    1865400  
     
     
Kostnader     
Fasta kostnader   52 1584159  
10% mindre i kostn.     158416  
Summa   47 1425743  
     
Röliga kostnader     
Offentliga avg. 7599 47 357157  
El 6465 47 303845  
Summa    661001  
     
     
Vinst/förlust vid full beläggning   -221345  
     
     
     
Vi räknar med 90 %      
beläggning     
     
Intäkter   Hus År  
Hyror   41 1627264  
     
     
Kostnader     
Fasta kostnader      1425743  
Summa    1425743  
     
Röliga kostnader     
Offentliga avg.  47 357157  
El 6465 41 265056  
El minskning pga inte full beläggning   2677 16064  
Summa    606149  
     
Vinst/förlust   -404628  
     

Nollresultat hyra   4130 
per 
månad 
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Antaganden 

• Uthyrningen av tjänstebostäder ska vara självförsörjande. 
• Rivningskostnaden är 100 000 NOK. 
• De fasta kostnaderna är jämt fördelade. 
• Renovering av Bergstien 2 kostar 270 000 NOK 
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De svarta cirklarna markerar Skogsveien (till vänster) och Östre Strandvei (till 

höger). Inom den gula cirkeln finns de enskilda fastigheterna som 

rekommenderas att sälja.  


