
Karlstads universitet 651 88 Karlstad 
Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60 
Information@kau.se www.kau.se 

 

 

 
 

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT 
 

 
 
 
 

Hjalmar Björnsson och Per Iverlund 
 

 
Investeringsbedömningar i 
kommunala bostadsbolag 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Företagsekonomi 
C-uppsats 

 
 

Termin: VT -07 

Handledare: Alf E. Johansson 

  



 2 

Sammanfattning 
 
Avsikten med denna undersökning var att ta reda på om de kommunala bostadsbolagen 
hushåller ekonomiskt med sina resurser genom att undersöka hur de gör sina 
investeringsbedömningar. Avsikten var också att ta reda på om de tar välgrundade 
investeringsbeslut i enlighet med den finansiella teorin. Vad som är rätt investeringsbeslut i en 
viss situation beror på en mängd faktorer men att ha ett fungerande arbetssätt och metoder för 
lönsamhetsberäkning är en förutsättning.  
 
Undersökningen har vi valt att genomföra genom kvalitativa intervjuer med representanter 
från sex kommunala bostadsbolag i Västsverige. Bolagen är Åmåls Kommunfastigheter AB, 
Kilsbostäder AB, Grums Hyresbostäder AB, Karlstad Bostads AB, Hyresbostäder i Karlskoga 
AB och Forshagabostäder AB.  
 
Vår undersökning visar att samtliga undersökta bolag definierar en investering likt den 
definition som ges i teorin, nämligen som en åtgärd för att skapa framtida värden och nyttor. 
Syftet i vilket bolagen genomför en investering kan dock variera och stämmer inte alltid 
överens med bolagens definition av en investering. Vidare påverkar också skatteregler om 
bolagen väljer att bokföra åtgärder i sina fasigheter som investeringar eller som underhåll. 
Politiker sitter i samtliga bolags styrelser men den politiska påverkan på investeringsbesluten 
tenderar att vara större i de mindre bolagen. Alla bolag använder någon form av teoretisk 
kalkylmodell i sina lönsamhetsberäkningar men omfattningen varierar. Kalkyler används i 
större utsträckning ju större bolagen och investeringarna är men det enskilt viktigaste kriteriet 
för bedömningen av en investering är fastigheternas fysiska behov, enligt alla de undersökta 
bolagen. Ekonomiska lönsamhetskrav sätts generellt bland bolagen med ett långsiktigt 
perspektiv. Andra nyttor som väger tungt vid bedömning av en tänkbar investering är 
miljöhänsyn, bostadsbehov och befolkningsutveckling i kommunen.  
 
Med vår undersökning som grund drar vi slutsatsen att de undersökta bolagen har ett väl 
fungerande arbetssätt utifrån sina specifika förutsättningar. De har även ett sunt 
förhållningssätt till investeringsbedömning med hänsyn till sitt lagstadgade allmännyttiga 
uppdrag. Vi anser dock att vissa av bolagen, trots att deras syfte inte är att gå med vinst, kan 
ha ett något ett mer företagsekonomiskt tankesätt när det gäller lönsamhetskrav på 
investeringar samt öka omfattningen i vilken lönsamheten beräknas.  
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Förord 
 
Vi vill rikta ett stort tack till alla som på ett eller annat sätt hjälpt oss i arbetet med vår 
uppsats. Ett särskilt tack till alla våra respondenter som ställt upp på intervjuer och gett oss 
mycket värdefull information. Utan Er hade vår uppsats inte varit möjlig att genomföra. Tack 
till Sven-Göran Andersson på Åmåls Kommunfastigheter, Greg Campbell på Kilsbostäder, 
Karl-Erik Grund på Grums Hyresbostäder, Bo Sundin på Karlstad Bostads AB, Ann-Christine 
Kvist och Anders Zetterblad på Hyresbostäder i Karlskoga samt Lars-Åke Svensson på 
Forshagabostäder. Tack också till Lars Iverlund som har tillhandahållit inspelningsapparatur 
till våra intervjuer. 
 
Vi vill också rikta ett speciellt tack till vår handledare Alf E. Johansson som bistått med 
expertis och stöd i alla väder. 
 
Karlstad maj 2007 
 
 
__________________________  __________________________ 
Hjalmar Björnsson   Per Iverlund
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1 Inledning 
 
Den svenska ekonomin har under några års tid gått på högvarv och fastighetsbolagen i 
Sverige har haft en gynnsam period med stigande fastighetsvärden, mycket tack vare det låga 
ränteläget. Vi vill i denna undersökning ta reda på om de kommunala bostadsbolagen 
hushåller ekonomiskt med sina resurser genom att undersöka hur de gör sina 
investeringsbedömningar och om de tar välgrundade investeringsbeslut i enlighet med den 
finansiella teorin.  
 

1.1 Bakgrund 
 
I början av vår utbildning gavs vi en bild av att företag inte alltid bedömer sina investeringar 
enligt de finansiella teorier och modeller som kan anses vara lämpligast och vill därför göra 
en jämförelse mellan finansiell teori och verklighet. Ytterligare anledning att undersöka hur 
effektivt och noggrant investeringsbedömningar görs ges av artikeln A new pragmatic 
approach to capital investment appraisal (Lefley & Morgan 1998). Artikeln behandlar 
företags tillämpning av finansiell teori och hur teorin kan anpassas efter företagens verklighet. 
Vi blev intresserade av investeringsbedömning i praktiken och valde att undersöka hur 
bostadsbolag använder sig av de modeller och tillvägagångssätt som vanligen rekommenderas 
i teorin. Undersökningen är riktad mot investering och underhåll hos allmännyttiga 
bostadsbolag, främst i befintliga fastigheter. Detta då de också har ett samhällsuppdrag som 
sätter dem i en speciell position jämfört med privata bolag vad gäller finansiella och 
ekonomiska mål (SFS 2002:102).  
 

1.2 Problemformulering 
 
Att göra rätt sorts investeringar i sin affärsverksamhet är centralt för att kunna driva 
verksamheten framgångsrikt. Detta kräver mycket tid, engagemang och kunskap om sin 
bransch såväl som om grundläggande finansiell teori. Teorin behandlar allt ifrån hur en 
investeringsprocess bör genomföras till hur den enskilda beräkningen ska gå till beroende på 
typ av investering, förutsättningar och omständigheter men vi frågar oss om det verkligen är 
så det går till i verkligheten.  
 
 

• Hur ser bolagen på begreppet investering? 
• Vad avgör om bolagen ska genomföra en investering? 
• Hur tillämpas finansiell teori i bolagens lönsamhetsbedömningar? 
• Hur arbetar bolagen med sina investeringsbedömningar? 

 

1.3 Syfte 
 
Syftet med vår undersökning är att ta reda på hur sex kommunala bostadsbolag i Västsverige 
gör sina investeringsbedömningar och vilka metoder de använder för det, för att därefter 
jämföra deras metoder med de vanligast förekommande metoderna inom finansiell teori. Vi 
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vill även ta reda på varför de arbetar som de gör samt hur de skiljer en investering i en 
befintlig fastighet från allmänt underhåll av densamma.  
 

1.4 Avgränsningar 
 
Vi har avgränsat vår undersökning till att omfatta användningen av vanligt förekommande 
teoretiska kalkylmodeller och tillvägagångssätt för bedömning av investeringars lönsamhet. 
Vi väljer även att avgränsa oss till sex kommunala bostadsbolag i Karlstad, Forshaga, Kil, 
Grums, Karlskoga och Åmål. Detta på grund av såväl tidsmässiga som ekonomiska 
begränsningar hos oss som forskare och författare.  
 

1.5 Disposition 
 
I detta inledande kapitel har vi försökt ge en bild av vad vi vill undersöka och varför. I 
nästkommande kapitel två beskriver vi olika tillvägagångssätt med dess för- och nackdelar 
samt motiverar vårat eget metodval. Därefter följer en presentation av teori på området 
investeringsbedömning och lönsamhetsberäkning i kapitel tre, efterföljt av den empiriska 
undersökningen i form av personliga intervjuer i kapitel fyra. I kapitel fem presenterar vi en 
analys av vad som framkommit vid intervjuerna och försöker uttyda mönster, likheter och 
olikheter mellan de bolagen och återkopplar det till teorin. De slutsatser vi drar från analysen 
redovisas i till sist i kapitel sex och knyts där samman med uppsatsens syfte.  
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2.1 Metod 
 
En metod är ett redskap som behövs för att bedriva det arbete och uppnå de mål forskaren 
har med sin undersökning. I detta kapitel beskriver vi olika arbetssätt, metoder, som är 
tillämpliga vid studier och forskning inom samhällsvetenskap. Vi beskriver också den metod 
vi valt att arbeta efter och varför vi valt den. Det finns två sätt att utveckla och testa teorin 
empiriskt, genom antingen induktion eller deduktion.  
 
”Att ifrågasätta och problematisera utgör vetenskapens motor” (Bjereld et al 2002). Valet av 
förhållningssätt till teori och empiri ligger i den alla första problemställningen, att bestämma 
vari problemet ligger. Därefter väljs teoriansats och metoden för undersökningen. 
Problemformuleringen är grunden för en undersökning och det är viktigt att skilja på problem 
i ett vardagligt samtal, då kanske något inte fungerar som det ska och den vetenskapliga synen 
på ”problem”, där problemställningen formuleras för att kunna verifiera hela undersökningens 
syfte, för att veta om man i efterhand faktiskt nått svar eller ej (Wallén 1996).  
 

2.1.1 Induktion 

 
Att skapa teorier och modeller utifrån befintlig empiri (verkliga upplevelser) kallas induktion. 
Det betyder att forskaren, helt utan förutsättningar, undersöker ett problem i verkligheten och 
utifrån dessa observationer sammanfattar regelbundenheter och därmed skapar teori. Målet 
med induktionsansatsen är att inga tidigare förväntningar ska begränsa den information som 
forskaren samlar in (Jacobsen 2002). Kritik har riktats mot denna metod och det framhävs att 
man inte kan göra förutsättningslösa observationer eftersom det ingår teori i hur man 
begränsar sitt urval av observationer samt att utan teoretisk förförståelse hade man inte kunna 
veta vad man ska mäta (Wallén 1996). Jacobsen (2002) nämner dock att det idag blivit 
vanligare att tala om mer eller mindre öppna ansatser, där man begränsar informationsintaget 
genom att ställa mer eller mindre öppna frågor. En öppnare frågeställning ger mer spelrum för 
oväntade svar än vad forskaren kanske tänkt på från början. 
 

2.1.2 Deduktion 

 
Att utgå från teoretiska modeller och skapa hypoteser som är möjliga att pröva i verkligheten 
och därmed verifieras eller falsifieras (visa sig stämma eller vara felaktig) kallas deduktiv 
ansats. Oftast genomförs studier som syftar till att verifiera hypotesen (Wallén 1996). 
Forskarens idealvärld vore att han använder sig av hypoteser som grund till sin undersökning 
av verkligheten men ofta brukar forskningsprocessen inledas någonstans mellan teori och 
hypotes. Forskaren bekantar sig först med empirin i verkligheten för att kunna utforma en 
hypotes. Det som motsäger denna metod är att ofta är forskarens utformade hypoteser redan 
verifierade eller falsifierade innan han hunnit pröva dem empiriskt (Bjereld et al. 2002). Även 
Jacobsen (2002) nämner att den deduktiva ansatsen kan leda till att viktig information 
förbises. 
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2.2 Datainsamling 
 
Det finns främst två olika sätt att insamla data om det fenomen som undersöks, kvantitativ 
och kvalitativ metod, där valet av metod är beroende av den typ av data som undersöks. Den 
huvudsakliga skillnaden mellan dessa två metoder är att den kvantitativa omvandlar och 
presenterar informationen i siffror och mängder som används till statistisk analys, medan den 
kvalitativa går ut på att informationen tolkas av forskaren. Denna information är mer 
djuplodande och bör på grund av sin natur inte omvandlas till storheter i form av siffror. 
Informationen är dessutom mer resurs- och tidskrävande att samla in och bearbeta, vilket 
medför att den inte kan insamlas i lika stor mängd och utgöra statistiskt underlag i samma 
utsträckning som den kvantitativt insamlade informationen. (Holme & Solvang 1991) 
 

2.2.1 Kvantitativ datainsamling 

 
Kvantitativ metod lämpar sig när forskaren vill undersöka en stor mängd frågor men med 
begränsat antal svarsalternativ i ett större urval. Metoden begränsar också de svar som är 
tänkbara och/eller tillgängliga som alternativ och urvalet sållas ut selektivt efter de 
egenskaper respondenterna önskas ha. Ofta genomförs en kvantitativ undersökning på avstånd 
från respondenten med hjälp av till exempel enkäter som skickas ut med post. Denna metod 
kräver noggranna förberedelser, ett väl förberett frågeformulär med tydliga frågor och 
svarsalternativ, dessutom krävs ofta uppföljning i form av indrivning av besvarade enkäter. 
En av fördelarna med att använda kvantitativ metod i sin forskning är att resultatet kan tolkas 
generellt och är representativt för en hel population. (Wallén 1996) 
 

2.2.2 Kvalitativ datainsamling 

 
Kvalitativ metod är lämplig när forskaren vill undersöka ett fenomen på djupet och samla in 
detaljerad information. Ofta är antalet frågor och även antalet respondenter färre men 
svarsalternativen är fler eller helt öppna. Detta för att inte gå miste om viktig information 
genom att styra eller begränsa respondenten i sin tankegång. En kvalitativ undersökning 
genomförs ofta nära respondenten eller informationskällan, genom till exempel personliga 
intervjuer eller telefonintervjuer. Metoden har fått kritik för att inte vara vetenskaplig och för 
att inte få fram resultat med generell giltighet, utan endast ett resultat representativt för det 
undersökta urvalet samt att återgiven empiri är påverkad av forskarens tolkning och egna 
fördomar. Även för urvalet för undersökningen finns anledning till skepsis mot resultatet då 
det, till exempel vid personlig intervju, finns en möjlighet att intervjuaren påverkar 
respondenten genom sättet frågan ställs eller sin blotta närvaro om frågan är av känslig art. 
Dock ger den kvalitativa metoden utrymme för utförliga svar, följd- och kontrollfrågor samt 
möjlighet att undersöka en helhet och komplexa problem. (Wallén 1996) 
 

2.3.1 Validitet 

 
Modeller syftar till att visa en förenklad bild av verkligheten och därför bör man inte genast 
förkasta data som motsäger teorin. I alla fall inte utan att undersökt vissa felkällor. Den 
allmänna definitionen av validitet är att undersökningen inte innehåller några systematiska fel. 
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Det finns en rad olika validitetsbegrepp som ur olika aspekter tar upp eventuella källor till att 
insamlad data skulle motsäga teorin. Teoretisk validitet betyder att modellen ska innehålla 
variabler som är relevanta och ha ett korrekt återgivet samband till varandra. Dessa variabler 
och begrepp ska vara väldefinierade (begreppsvaliditet). Den empiriska validiteten granskas 
genom att pröva modellens duglighet till att förutsäga experimentella utfall (prognosvaliditet). 
De teoretiska modellerna prövas också ofta mot problem där lösningarna är kända, alltså 
historisk data (Wallén 1996). Förenklat så menas med validitet att forskare ska mäta det de 
avser mäta och inget annat. Det handlar också om undersökningens trovärdighet, både i vad 
det gäller genomförande och resultat, den så kallade interna validiteten. Med den externa 
validiteten menar man hur väl undersökningens resultat kan generaliseras. I en kvalitativ 
undersökning är oftast inte generaliserbarheten statistiskt representativ, utan en diskussion 
måste föras om hur och varför urvalet av respondenter gjorts, för att stärka undersökningens 
validitet (Christensen et al,. 2001). Jacobsen (2002) menar att validitet alltid innebär en 
prövning mot andra människors uppfattning och att sanning är intersubjektiv. Alltså att någon 
absolut sanning kanske inte alltid finns utan att beskrivningen av verkligheten blir mer 
sannolik ju fler personer som delar just den uppfattningen av verkligheten. 
 

2.3.2 Reliabilitet 

 
Reliabilitet beskrivs som förhållandet mellan undersökningsobjektet (intervjuad person, 
provresultat mm.) och den operationella definitionen (konkretisering av ursprunglig teoretisk 
frågeställning). En undersöknings reliabilitet anger hur pålitlig en undersökning är i meningen 
att de data forskaren insamlar, empirin, överensstämmer med verkligheten. Att eftersträva hög 
reliabilitet är att försöka undvika slumpmässiga fel. Om undersökningen görs två gånger av 
samma forskare och kommer fram till samma resultat båda gångerna kan reliabiliteten anses 
hög, vilket även benämns som god intrasubjektivitet. Skulle däremot en andra undersökning 
komma fram till ett avvikande resultat kan reliabiliteten ifrågasättas. Anledningen till en låg 
reliabilitet kan vara flera, till exempel slarv med insamling eller dokumentation av data, frågor 
i en intervjusituation ställs på ett ledande sätt eller att frågor i en enkätundersökning ställs i en 
viss ordning så att de tidigare frågorna påverkar respondentens svar på de senare. Ett sätt att 
minska ifrågasättande av en undersöknings reliabilitet är att låta en annan forskare genomföra 
undersökningen en gång till, hur väl den undersökningen överensstämmer med den första 
benämns intersubjektivitet. (Bjereld et al. 2002) 
 

2.4 Vårt tillvägagångssätt 

2.4.1 Induktiv eller deduktiv ansats 

 
Vi har valt att använda oss av ett deduktivt tillvägagångssätt eftersom den teori vars 
användning vi önskar undersöka i praktiken redan finns. Vi går alltså från teori till empiri 
vilket är kännetecknande för deduktiv metod. Att göra en förutsättningslös studie, som i 
induktiv, på området skulle dessutom vara mycket svårt för oss då vi nyligen studerat 
ekonomiska ämnen och finansiella teorier, vilka antagligen skulle påverka både 
genomförande och utfall. Finansiella teorier och modeller som är tillämpliga vid 
investeringsbeslut ligger till grund för vår undersökning av hur sex kommunala bostadsbolag 
går tillväga vid beslut om investeringar i sitt befintliga fastighetsbestånd.  
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2.4.2 Urval 

 
Undersökningen genomförs genom personliga intervjuer med respondenter från respektive 
bolag med kompetens inom området (investeringar i det befintliga fastighetsbeståndet) från 
respektive företag. Företagen väljs utifrån sin geografiska placering i Västsverige och sin 
ägandeform (kommunala). Totalt undersöks sex bostadsbolag varav samtliga är kommunägda. 
Anledningen till vi valt kommunala bostadsbolag är att allmännyttiga bostadsbolag har ett 
politiskt och samhälleligt uppdrag att erbjuda boende (SFS 2002:102) och sätta hyresnivåerna 
och de får inte heller ha för avsikt att vara vinstdrivande. Vi vill veta om och i så fall hur det 
påverkar deras syn på och bedömning av investeringar. 

2.4.3 Datainsamling  

 
Strävan är att samla in kvalitativ data genom att komma den intervjuade personen nära och få 
utförliga och användbara svar. För att uppnå detta är frågorna som ställs oftast öppna för att 
uppmuntra respondenten att tänka och svara fritt och, i vissa fall, uppbackade med följdfrågor 
för att försöka skapa en helhetsbild och undvika missförstånd. Just att försöka skapa en 
helhetsbild av det område som undersöks är en av de huvudsakliga anledningarna till att vi 
väljer att genomföra undersökningen på detta sätt, istället för kvantitativ datainsamling. En 
annan anledning är att en kvantitativ undersökning skulle bli alltför omfattande och krävande 
vad gäller tid och ekonomiska resurser. En konsekvens av valet av kvalitativ metod blir att 
undersökningen endast blir representativ för de bolag som undersöks.  
 

2.4.4 Validitet och reliabilitet 

 
För att ge undersökningen en hög validitet har vi försökt formulera intervjufrågorna så att 
dess svar gemensamt kan besvara vår ursprungliga fråga om bostadsbolagen är effektiva i sina 
investeringsbedömningar. Reliabiliteten i undersökningen försöker vi upprätthålla genom att 
förklara för företaget och deras respondenter vad intervjuns och undersökningens syfte är 
samt vilken kompetens vi efterfrågar hos våra respondenter. Både företaget och dess 
respondenter har sagt sig förstå detta och att de anser sig uppfylla detta önskemål. Vi skickade 
intervjufrågorna på förhand så att respondenterna har haft möjlighet att läsa igenom och 
ifrågasätta eventuella oklarheter i materialet innan intervjun. Själva försökte vi ställa frågorna 
neutralt, i en ordning som inte påverkar respondentens svar och på samma sätt till samtliga 
respondenter.  
 

2.4.5 Osäkerhet och risk 

 
Valet av kvalitativ datainsamling i form av personliga intervjuer med öppna frågor innebär en 
risk att både validitet och reliabilitet påverkas negativt. Validiteten kan påverkas genom att 
frågor med öppna svarsalternativ kan leda till att respondenten svarar på något annat än det vi 
vill undersöka eftersom det inte är preciserade mätvärden som efterfrågas. Reliabiliteten kan 
påverkas genom att vi som intervjuare kan ha viss effekt på respondenten och dennes svar 
(Christensen et al. 2001). Om ett ämne eller en frågeställning av respondenten anses känslig 
eller stötande kan vår blotta närvaro göra att respondenten förvränger sanningen eller 
utelämnar viktig information, vi anser dock inte vår frågeställning vara av sådan känslig art. 
Vi måste också tolka svaren och sätta dem i relation till vår frågeställning, något som kan 
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påverkas av våra fördomar och leda till en förvrängning av verkligheten. För att minimera 
ovanstående risker har vi försökt formulera intervjufrågorna så tydligt som möjligt och även 
testat andra människors förståelse för- och tolkning av dem. Vi har också presenterat frågorna 
för respondenterna i förväg för att de ska ha tid att läsa igenom dem och återkomma med 
eventuella funderingar kring dem, samt informerat om vår ursprungliga frågeställning och 
problembild. I själva intervjusituationen har vi försökt agera på ett likartat och neutralt sätt i 
samtliga intervjuer för att ge respondenterna samma förutsättningar.  
 
Undersökningens representativitet anser vi, förutom för de undersökta bolagen, vara låg 
eftersom antalet undersökta bolag är litet (sex stycken) och alla belägna i Västsverige runt 
Karlstad (Värmland och Dalsland). Dock kan undersökningens resultat vara givande ihop med 
resultat från andra liknande undersökningar och då utgöra en del av en större helhet. Vi har 
nyanserat undersökningen något genom att undersöka kommunala bostadsbolag av varierande 
storlek.  
 

2.4.6 Struktur 

 
För att behålla en röd tråd genom arbetet väljer vi att i empiriavsnittet redovisa frågorna i den 
ordning som vi själva ställt dem samt att i avsnittet analys följa samma struktur som i empirin. 
I avsnittet slutsatser redovisar vi det resultat vi fått fram och återkopplar det till syftet med 
uppsatsen. 
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3 Teori 
 
I detta avsnitt tar vi upp och beskriver teori främst på området investeringsbedömningar, 
finansiella modeller för lönsamhetsberäkning och ränteberäkning. De modeller och teorier vi 
presenterar har vi valt utifrån hur vanlig deras förekomst är bland annat i litteraturen men 
också utifrån våra egna intryck från studier på det ekonomiska området. Vi beskriver även 
den roll som är tillskriven de allmännyttiga bostadsbolagen enligt svensk lag och förordning 
då den berör det finansiella området.  
 

3.1 Investeringsprocessen 
 
Investeringars uppgift är att skapa framtida resurser för att stärka möjligheterna att öka 
produktion och vidare konsumtion. Att välja de mest lönsamma investeringarna görs i 
avsikten att maximera värdet på företaget vilket i teoretisk mening är syftet med ett företag. 
(Grubbström & Lundquist 2005). En investering i en fastighet är en åtgärd som genomförs för 
att öka fastighetens värde medan underhåll syftar till bibehålla fastighetens ursprungliga 
funktion. Vissa återkommande åtgärder i en fastighet blir ofta en blandning av underhåll och 
investering (Björklund et al. 2003).  
 
Investeringar hänger ihop med företagets resurser och deras mål med verksamheten. Det är 
viktigt att ett företag har planerat sina investeringar och med en investeringsplan kan de 
lättare göra val och prioriteringar. Olika val blir tvungna att göras eftersom företaget väljer 
hur eller om företagets övriga planer ska fullföljas genom investeringar. Prioritering blir 
aktuell då företag oftast inte har tillräckliga resurser att genomföra alla sina önskade 
investeringar. Prioriteringar kan även behöva göras inom olika kategorier av investeringar. 
Det blir därför viktigt att prioriteringar och val präglas av effektiva planeringsprocesser och 
rutiner. (Persson & Nilsson 1999) 
 
Vanligtvis behandlas investeringsplaneringen i samband med budgetarbetet varje år och 
tidshorisonten för investeringar kan variera. Det är inte säkert att företaget orkar eller framför 
allt har råd att genomföra alla projekt som läggs fram, därav behövs det prioriteras. Vid 
investeringar i anläggningstillgångar är det viktigt att kompetent personal är delaktig i 
planerandet och genomförandet (Persson & Nilsson 1999). Ett företags 
anläggningsinvesteringar hanteras ofta på ett riktigt sätt enligt gällande teori, det arbetas fram 
kalkyler enligt någon traditionell metod och sedan begärs finansiella medel ur budgeten för 
investeringar. Vem som beslutar om investeringen är ofta delegerad utifrån investeringens 
storlek och för större investeringar krävs vanligtvis godkännande från styrelsen (Grubbström 
& Lundquist 2005). Grubbström & Lundquist (2005) beskriver också en generell modell som 
Maccarone (1996) tagit fram. Modellen delar upp investeringsprocessen i fem delar. 
Identifiering av investeringsmöjligheter är första delen. Investeringsförslag kan komma både 
genom informella kanaler där personliga kontakter får upp ögonen för saker som behöver eller 
önskas göras. Företaget kan själva göra undersökningar och analys av behov och möjligheter 
på marknaden. Valen av dessa olika förslag görs sedan utifrån maximal lönsamhet förutsatt 
att de granskats och går i ton med företagets strategiska mål och ambitioner. Godkännande 
av investeringsförslagen ges sedan av någon delegerad ansvaret eller utav företagets styrelse. 
Under projektets gång skall projektet kontrolleras, för att se att budget och tidsgränser följs. 
Sista delen består av projektets utvärdering, utfallet mäts gentemot budget och företaget ges 
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möjligheter att se sina egna fel och brister i processen för att sedan kunna göra effektivare 
investeringar i framtiden. 
 

3.2 Kalkylränta och WACC 
 
Kalkylräntan är frekvent förekommande i flera av de metoder som används för att beräkna 
och bedöma en investerings lönsamhet. Kalkylräntan är ett mått på den avkastning som krävs 
komma från en investering eller ett företag över tiden, oftast anges den på årlig basis. En 
annan benämning på kalkylräntan är alternativkostnaden för kapital, det vill säga ett mått på- 
och kompensation för den avkastning som investeraren kan få på annat håll men avstår ifrån 
genom att satsa sitt kapital i ett projekt. (Persson & Nilsson 1999) 
 
Den nominella kalkylräntan består av två komponenter; riskfri ränta (inklusive inflation) och 
riskpremie, vilken i sin tur kan delas i generell och specifik risk. Grunden för kravet på en på 
förhand bestämd förräntning är tesen om pengars tidsvärde, att en krona idag är mer värd än 
en krona imorgon på grund av inflation och därför vill den som satsar en krona i ett projekt 
idag ha tillbaka mer än den kronan imorgon för att inte förlora pengar på satsningen (Persson 
& Nilsson 1999). Denna del av kalkylräntan benämns inflation och kan inkluderas i räntan på 
en riskfri penningplacering i en statsskuldväxel. Den andra delen benämns riskpremie och 
består av en generell riskpremie som fås vid jämförelse med avkastningen på liknande projekt 
samt den specifika riskpremien som kan knytas till det aktuella projektet, ju högre risk desto 
högre riskpremie. Något som påverkar både den generella och den specifika risken är tiden för 
vilken pengarna är uppbundna eftersom en lång tid innebär en större osäkerhet angående såväl 
inflation som andra omvärldsfaktorer, än en kortare. (Brealey et al. 2004) 
 
Efter att kalkylräntans fastställts används den i praktiken som diskonteringsfaktor för att 
beräkna framtida betalningsströmmars värde idag (nuvärde) eller tvärtom, som 
kapitaliseringsfaktor för att beräkna hur mycket en viss mängd pengar idag eller framtida 
betalningsströmmar är värda vid en framtida tidpunkt (slutvärde). Anledningen till att det 
överhuvudtaget är intressant att räkna om pengars värde är för att kunna jämföra värdet av 
betalningsströmmar som utfaller vid olika tidpunkter. (Ljung & Högberg 2002) 
 
En investering kan finansieras på olika sätt, antingen genom eget kapital, vilket tillhör ägarna, 
eller lånat kapital från exempelvis en bank. Då räntorna som måste betalas till långivaren för 
det lånade kapitalet utgör kostnader i verksamheten påverkar de också det beskattningsbara 
resultatet negativt, vilket innebär att företaget behöver betala mindre i skatt och att ägarna får 
en högre avkastning på sitt kapital, om utrymme finns i resultatet. Det innebär att 
finansieringen av ett projekt påverkar dess avkastning till ägarna och för att få med den 
finansiella påverkan i investeringskalkylen kan företaget välja att använda sig av Weighted 
Average Cost of Capital (WACC). WACC väger in effekten av hur ett projekts eller helt 
företags finansiering ser ut i kalkylräntan. Kalkylen ger då en bild av det verkliga värdet av en 
investering med hänsyn till skatteeffekter om kalkylen baseras på det kassaflöde investeringen 
genererar. (Brealey et al. 2004) 
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NPV  = -1 500' + 300' + 300' + 200' + 200' + 200' + 200' + 200' + 200'       
                          1,07    1,072  1,073   1,074   1,075  1,076   1,077   1,078 
 
NPV = -1 500' + 280' + 262' + 163' + 152' + 143' + 133' + 124' + 116'      
 
NPV =  1 373' - 1 500 = -127'   
 
---> NPV är mindre än noll, alltså bör inte investeringen genomföras. 
 

Så här räknas WACC fram: 
 
WACC = (D/V x (1 - Tc)rdebt) + (E/V x requity)   
 
D = Lån   Tc = Skattesats 
E = Eget kapital   rdebt = Låneränta 
V = Totalt kapital (D + E)  requity = Kalkylränta  
  (ägarnas avkastningskrav) 
 
 

3.3 Net Present Value och Adjusted Present Value 
 
En vanlig metod som används vid bedömning av en investering lönsamhet är 
nuvärdesmetoden också kallad Net Present Value (NPV). Metoden går ut på att diskontera 
alla framtida betalningsströmmar till dagens värde (nuvärde) och sedan addera dem med 
varandra för att få fram vad en investering är värd idag exklusive investeringskostnad 
(nettonuvärde). Beslutkriteriet för att genomföra en investering med nuvärdesmetoden som 
underlag är om nettonuvärdet blir större än noll. Är det fallet är investeringen lönsam men i 
annat fall (nettonuvärdet mindre än noll) bör företaget avstå från investeringen. Om företaget 
väljer mellan två olika investeringsalternativ ska det alternativ med högst nettonuvärde väljas. 
(Ljung & Högberg 2002) Att maximera nuvärdet innebär största möjliga välmående för 
aktieägarna i ett företag vilket också är målet som företaget ska uppfylla (Brealey et al. 2004). 
 
Till att börja med måste en investerings initiala kostnad, alla framtida betalningsströmmar (in- 
och utbetalningar) och eventuellt restvärde kartläggas samt tidpunkten då de infaller. Därefter 
skall en lämplig ränta, kalkylräntan, bestämmas med hänsyn till investeringens risk och 
alternativa placeringar. Betalningsströmmarna diskonteras sedan med kalkylräntan och 
investeringens nettonuvärde fås.  
 
Exempel på nuvärdesmetoden.  
 
Ett bostadsföretag funderar på att installera golvvärme i hallen i samtliga lägenheter i sina 
hyreshus. Investeringens ekonomiska livslängd beräknas till åtta år och kalkylräntan till 7 %. 
Investeringen innebär en initial kostnad på 1 500 000 kr, därefter årliga 
inbetalningsöverskott i form av hyreshöjningar på 300 000 kr de första två åren och på 
200 000 kr de sex senare åren. Investeringen bedöms inte ha något restvärde.  
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Metoden är fördelaktig då den möjliggör jämförelser mellan och rangordning av 
investeringsalternativ med olika investeringskostnader och betalningskonsekvenser. Företaget 
kan även jämföra investeringar som äger rum vid olika tillfällen och addera nettonuvärden 
från olika investeringar. Vid jämförelse mellan investeringsalternativ med olika livslängd 
måste ett restvärde beräknas för det alternativ med längst livslängd för att jämförelsen ska bli 
rättvisande. Rangordningen blir alltid teoretiskt korrekt efter ett projekts nettonuvärde och om 
metodens beslutsregel följs innebär det att företaget aldrig väljer bort en mer lönsam 
investering för en mindre lönsam. En nackdel med nuvärdesmetoden är att den förutsätter att 
de likvida medlen är obegränsade och inte tar någon hänsyn till den finansiella situationen, det 
vill säga om företaget har en begränsad kassa. En annan nackdel är att de framtida 
betalningsströmmarna kan vara svåra att uppskatta och blir alltför oprecisa och/eller dåligt 
underbyggda. Även att ta fram en rättvis kalkylränta kan vara svårt mot bakgrund av 
svårigheter i att uppskatta risken med en investering samt alternativa investeringars 
avkastning. (Ljung & Högberg 2002) 
 
En variant av nuvärdesmetoden (NPV) är Adjusted Present Value (APV) som innebär att 
hänsyn tas till projektets finansiering och dess skattekonsekvenser vid beräkning projektets 
nuvärde. Beräkningen går till så att  projektets nettonuvärde beräknas och därefter adderas 
värdet av de skattekonsekvenser som kommer från lånefinansieringen av projektet. (Brown & 
Matysiak 2000) 
 

3.4 Kapitalvärdeskvot 
 
Ett sätt att beräkna en investerings lönsamhet är att beräkna dess kapitalvärdeskvot eller 
Profitability Index (PI). Måttet möjliggör jämförelse mellan projekt med olika 
investeringskostnader och nettonuvärden. Modellen bygger på den om projektets 
nettonuvärde (se ovan) vilket först beräknas, därefter divideras det med investeringskostnaden 
för projektet för att få fram en procentsats som visar hur stort nettonuvärdet är per investerad 
krona. Beslutsregeln är att investera i det eller de projekt med högst kapitalvärdeskvot. (Ljung 
& Högberg 2002) 
 
Ibland har företag inte möjlighet att investera i alla projekt med positivt nettonuvärde på 
grund av begränsade tillgångar. Anledningen till det kan vara att investerare (långivare) inte 
medger obegränsad kredit, vilket kallas hard rationing, men det kan också vara att 
företagsledningen till exempel vill att företagets olika avdelningar ska hushålla med 
resurserna eller att företaget skall ha en viss kapitalstruktur. Denna senare typen av 
kapitalransonering kallas soft rationing och bör inte tillämpas så hårt att företaget (eller någon 
av dess avdelningar) går miste om en verkligt bra investering (högt nettonuvärde), utan vara 
utformad så att den kan frångås till förmån för dessa trots att det innebär överskridande av 



 17 

budgeterade resurser. Om tillgångarna av någon anledning dock är begränsade så kan 
kapitalvärdeskvoten användas som beslutsunderlag för kunna att få högsta möjliga avkastning 
per krona. (Brealey et al. 2004) 
 
 
Exempel på kapitalvärdeskvotberäkning.  
 
Ett företag har en investeringsbudget på åtta miljoner kronor. Vilket eller vilka projekt ska de 
investera i? 
 

Projekt Nuvärde  
(Mkr) 

Investeringskostnad 
(Mkr) 

Nettonuvärde 
(Mkr) 

Kapitalvärdeskvot 

1 6 5 1 1/5 = 0,20 
2 3,5 2 1,5 1,5/2 = 0,75 
3 5 3 2 2/3 = 0,67 
4 2 1 1 1/1 = 1,00 
5 8 5 3 3/5 = 0,60 

 
---> Enligt beslutsregeln för kapitalvärdeskvot ska företaget investera i projekt 2, 3 och 4. 
Med nuvärdesmetoden skulle de istället investerat i projekt 3 och 5. Om investeringsbudgeten 
varit sex miljoner istället för åtta hade dock de båda metoderna gett samma resultat nämligen 
projekt 2,3 och 4.  
 
Om företaget väljer mellan flera projekt kan kapitalvärdeskvoten beräknas för att jämföra 
vilket projekt som ger bäst förhållande mellan avkastning och investeringskostnad och med en 
begränsad budget kan det också innebära att företaget inte väljer det projektet med högst 
nettonuvärde. Fördelen är att företaget i den situationen ändå väljer det bästa 
investeringsalternativet de har råd med och på så sätt förvaltar de investerade pengarna på 
bästa sätt. I kombination med nuvärdesmetoden säkerställer kapitalvärdeskvoten också bästa 
möjliga avkastning per krona oavsett budgetbegränsningar eller ej. Kapitalvärdeskvoten är 
också ett mått som är enkelt att förstå då det beskriver den relativa lönsamheten för ett projekt 
(Grubbström & Lundquist 2005). Nackdelen vid användandet av kapitalvärdeskvot som enda 
beslutskriterium, om den används trots att företagets budget är obegränsad, är att investeringar 
med högre nettonuvärde väljs bort till förmån för mindre investeringar eller investeringar med 
kortare livslängd och lägre nettonuvärde, vilket resulterar i att företaget tjänar mindre pengar. 
Att tjäna mer pengar är alltid bättre än att tjäna mindre, även om investeringskostnaden är 
större (Brealey et al. 2004). Andra nackdelar med måttet är, då det baseras på 
nuvärdesmetoden, svårigheter att bedöma de framtida betalningsströmmarna samt 
kalkylräntan.  
 

3.5 Återbetalningsmetoden 
 
Detta är en utvärderingsmetod som inriktar sig på projektets likviditet genom att ange hur 
lång tid det tar för investeringens inbetalningsöverskott att täcka upp grundinvesteringens 
belopp. Metoden kallas också payback- eller payoffmetoden. Enligt denna metod skall en 
investering accepteras om återbetalningstiden underskrider den utav företaget förutbestämda 
maximala paybacktiden. Den återbetalningstiden bestäms erfarenhetsmässigt och är ofta olika 
för olika sorters projekt. Ur en likviditetssynvinkel är den mest gynnsamma investeringen den 
med kortast återbetalningstid. Dock är det mycket viktigt att påpeka att denna metod inte utser 
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den mest lönsamma investeringen! Dessutom så tar denna metod inte någon hänsyn till ränta. 
Detta hör till den mest återkommande kritiken mot denna form av investeringsbedömning, att 
den inte tar någon hänsyn till betalningars olika värde beroende av tidpunkten de infaller. 
Dock finns det en version av paybackmetoden där diskontering används (behandlas i 3.6). 
Ytterligare kritik av paybackmetoden är att betalningsflöden som uppträder efter 
återbetalningstidens slut inte alls räknas med, dessutom har ofta olika projekt olika livslängd. 
(Persson & Nilsson 1999) 
 
Varför används då paybackmetoden så ofta? Det främsta skälet är att modellen både är enkel 
att räkna med och enkel att förstå. Ett annat skäl är att denna metod framhäver investeringar 
som snabbt återbetalar sig, alltså de projekt med lägre risk. Payback metoden är ett 
användbart redskap för att göra en första gallring bland många investeringsalternativ.  Genom 
att sätta upp maximala återbetalningstider för investeringar kan risknivån inom företaget 
hållas på en jämn nivå. Med den första grovgallringen som paybackmetoden uppmanar till 
kan sedan investeringarna nuvärdesberäknas och företaget kan finna den mest lämpliga 
investeringen utifrån ställda krav. (Grubbström & Lundquist 2005) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exempel: Ett bostadsbolag har tre olika projekt att investera i. Ledningen har beslutat att 
maximala återbetalningsperioden är 2 år. 
 
Projekt År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 Åter- 

betalningstid 
(antal år) 

1. - 500 000 + 100 000 + 100 000 + 300 000 0 3 

2. - 100 000 0 + 100 000 + 200 000 + 300 000 2 

3. - 500 000 + 100 000 + 100 000 + 300 000 + 500 000 3 

 
Med denna tabell ser vi att enligt ledningens förutbestämda maximala återbetalningstid är det 
endast projekt nummer två som är gångbart. Beslutskriteriet säger alltså ingenting om den 
egentliga avkastningen och tar inte heller hänsyn till investeringens storlek. 
 
 

3.6 Återbetalningsmetoden med hänsyn till ränta 
 
Paybackmetodens sämre egenskap att den inte tar hänsyn till betalningars olika värde är 
tämligen enkelt att råda bot på. Det går att modifiera beräkningsmetoden så att den tar hänsyn 
till ränta. I likhet med nuvärdesmetoden används en diskonteringsfaktor till att multiplicera 
varje års inbetalningsöverskott (inbetalningar – utbetalningar). Själva återbetalningstiden blir 
då den tid som erfordras till att investeringen har frambringat så stora inbetalningsöverskott 

 
Återbetalningstid =           __Grundinvestering__ 

               Inbetalningar – Utbetalningar (per år) 
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att kapitalvärdet blir noll vid den antagna kalkylräntan. Sedan jämförs denna tid med den 
beräknade ekonomiska livslängden för investeringen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi tar samma exempel igen, fast denna gång med diskonterad återbetalningsmetod  
Exempel: Ett bostadsbolag har tre olika projekt att investera i. Ledningen har beslutat att 
maximala återbetalningsperioden är 2 år. Företagets kalkylränta är satt till 5 %. 
 
Projekt År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 Åter- 

betalning
stid 

1. - 500 000 + 100 000 * 
 _1_ 
1,05 1 

= 95 238 

+ 100 000 * 
_1_ 
1,05 2 

= 90 703 

+ 300 000 * 
_1_ 
1,05 3 

= 259 151 

0 Åter-
betalar 
sig ej 

2. - 100 000 0 + 100 000 * 
_1_ 
1,05 2 

= 90 703 

+ 200 000 * 
_1_ 
1,05 3 

= 172 767 

+ 300 000 * 
_1_ 
1,05 4 

= 246 811 

3 år 

3. - 500 000 + 100 000 * 
_1_ 
1,05 1 

= 95 238 

+ 100 000 * 
_1_ 
1,05 2 

= 90 703 

+ 300 000 * 
_1_ 
1,05 3 

= 259 151 

+ 500 000 * 
_1_ 
1,05 4 

= 411 351 

4 år 

 
Trots att de olika investeringsalternativen är lika som i föregående exempel blir 
beslutskriteriet (återbetalningstiden) olika om företaget använder payback och diskonterad 
payback. I detta fall är inget av de tre alternativen aktuella om företaget håller hårt på sin 
maximala återbetalningstid. 
 
 

3.7 Internräntemetoden 
 
Att beräkna internräntan eller Internal Rate of Return (IRR) är en vanligt förekommande 
metod att utvärdera en investerings lönsamhet, både i sig själv och i jämförelse med andra 
projekt. Metoden har vissa likheter med nuvärdesmetoden då den går ut på att beräkna 
räntesatsen för vilken projektets nettonuvärde är lika med noll. I de fall ett projekt har ett 
nuvärde på exakt noll är alltså projektets internränta densamma som kalkylräntan. 
Beslutsregeln för internräntemetoden är att investera i alla projekt som har en högre 
internränta än kalkylränta eller, i de fall företaget måste välja mellan flera projekt, investera i 
det projekt med högst internränta (Ljung & Högberg 2002). De värden som måste anges i 
kalkylen är investeringskostnaden och de årliga nettoinbetalningarna.  
 

 
____Grundinvestering_____ 

Återbetalningstid =                                           1_   
               Inbetalningsöverskott * ( 1+ r )n (per år) 

r = ränta 
n = år 
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NPV =  -600'  + 200' + 200'  +  200'   +  200'   +  200'   +  200'       = 0 
                 IRR    IRR^2   IRR^3    IRR^4   IRR^5    IRR^6 
 
 ---> IRR = 13 % 
 
NPV =  -600'  + 200' + 200'   +  200'   +  200'   +  200'   +  200'     = 271' 
                 1,10     1,10^2   1,10^3   1,10^4   1,10^5   1,10^6 
 
 ---> Kalkylränta = 10 % 
 

Exempel på beräkning av internräntan (IRR). 
 
Ett bostadsbolag överväger att bygga en gymlokal i källaren i ett av sina flerbostadshus som 
deras hyresgäster mot betalning ska få nyttja. Kostnaden för bygget av gymlokalen är  
600 000 kronor, dess ekonomiska livslängd bedöms till sex år och företaget räknar med 
nettoinbetalningar på 200 000 kronor årligen. Kalkylräntan är 10 %. Bör bolaget genomföra 
projektet? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---> Ja, projektet bör genomföras då internräntan är högre än kalkylräntan.  
 
I detta fall är också nettonuvärdet positivt vilket innebär att beslutet blivit detsamma även 
med nuvärdesmetoden. Detta är alltid ett faktum när det är ett projekt i taget (med positivt 
nettonuvärde) som bedöms, däremot kan de två metoderna rangordna investeringsalternativ 
olika beroende på om kalkylräntan som används över- eller understiger den så kallade 
Fischer-räntan. Fischer-räntan är en benämning på den kalkylränta som ger två olika 
investeringar samma nettonuvärde, trots att de har olika årliga inbetalningsöverskott och 
investeringskostnader. Om kalkylräntan överstiger Fischer-räntan kommer 
internräntemetoden och nuvärdesmetoden att rangordna de två projekten olika medan en 
kalkylränta som understiger Fischer-räntan innebär att projekten rangordnas lika oavsett 
metod. I fall då metoderna resulterar i olika rangordning av projekt bör företaget använda 
nuvärdesmetodens beslutsregel då den innebär mer pengar i kassan. (Grubbström & 
Lundquist 2005) 
 
Fördelarna med internräntemetoden är att måttet är enkelt att förstå och använda då det tydligt 
visar ett projekts relativa avkastning. Nackdelar är att metoden uppmuntrar till kortsiktiga 
investeringar snarare än långsiktiga och att relativiteten i måttet gör att företag prioriterar 
projekt med sämre lönsamhet än vad de hade gjort om de hade använt sig av 
nuvärdesmetoden, i de fall metoderna rangordnar projekten olika. En annan nackdel eller 
svårighet är att i de fall de årliga betalningsströmmarna byter tecken (+/-) mer än en gång 
finns det fler än ett svar på internräntan. (Bergknut et al. 1993) 
 
 

3.8 Modifierade internräntemetoden 
 
Den modifierade internräntemetoden kallas även MIRR (Modified Internal Rate of Return) 
och är en metod där in- och utbetalningar skiljs åt. Inbetalningarna antas kunna placeras där 
de genererar en avkastning motsvarande en bestämd kalkylränta medan utbetalningarna antas 
behöva finansieras till en annan bestämd ränta. Därefter kapitaliseras värdet av alla 
inbetalningar med den första räntan för att få fram ett värde att uppbära vid investeringens 
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 Inbetalningar (7 %) Utbetalningar (5 %) 
År 0    -500 000 
År 1 200 000    -50 000 
År 2 350 000    -50 000 
År 3 200 000  -100 000 
År 4 200 000  -250 000 
År 5 350 000  -100 000 
Nuvärde:    1 058 003 Nuvärde: -963 383 
Slutvärde:   1 483 904 
 
MIRR:        1 483 904 = 963 383 x (1 + MIRR)^5  ---> MIRR = 9 % 

slut. Utbetalningarna diskonteras med den andra räntan för att beräkna fram ett nuvärde som 
motsvarar en summa att betala vid investeringens början. MIRR blir då den ränta som skulle 
ge avkastning motsvarande det tidigare uträknade värdet vid periodens slut för en placering av 
samma belopp som det diskonterade värdet av utbetalningarna.  
 
Exempel på uträkning av MIRR. 
 
Ett företag vill ta reda på den modifierade internräntan för ett projekt. Grundinvesteringen är 
500 000 kr och in- och utbetalningar utfaller enligt nedan. Projektets livslängd är 5 år. 
Inbetalningarna kapitaliseras till 7 % kalkylränta och utbetalningarna diskonteras till 5 % 
kapitalränta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det går också att kontrollräkna genom att kapitalisera nuvärdet av utbetalningarna med 
MIRR i fem år: 963 383 x (1,09^5) = 1 482 284 ~ 1 483 904 ---> MIRR = 9 % 
 
 

3.9 EAA – Equivalent Annual Annuity 
 
Detta är en modell som räknar ut kassaflödet per period med samma nuvärde som kostnaden 
av inköp och drivande av en maskin och kan på svenska kallas årskostnadsberäkning 
(Bergknut et al. 1993). Beräkningen går till så att inköpspriset läggs ihop med den årliga 
driftskostnaden och därefter nuvärdesberäknas de totala kostnaderna. Detta nuvärde divideras 
på en annuitetsfaktor som ger ett lika värde för varje år, alltså ett sammanfattat 
kostnadsbelopp per år. Annuitetsfaktorn väljs utifrån beräknad livslängd och aktuell 
kalkylränta. Med denna metod kan alltså investeringar med olika livslängd jämföras eftersom 
en total driftskostnad per år räknas fram, med grundinvesteringen inbakad (Brealey et al 
2004). En synpunkt på denna metod är att utbetalningar för drift, underhåll och reparationer 
ofta ökar i och med investeringens stigande ålder. 
 
 

3.10 EVA – Economic Value Added 
 
Denna metod syftar till att bedöma en investerings lönsamhet med hänsyn tagen till 
kapitalkostnaden, alltså värdet efter att företagets ägare och långivare fått sina 
avkastningskrav tillgodosedda. Ett projekt med positivt EVA ökar med andra ord 
företagsvärdet medan ett negativt EVA minskar företagsvärdet. Eftersom kapitalkostnaden för 
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projektet tas med i beräkningen påverkar finansieringen av ett projekt dess lönsamhet vid 
bedömning med EVA. Ett företags Economic Value Added kan definieras som företagets 
vinst efter skatt minskad med dess kapitalkostnader (räntekostnader till långivarna samt 
avkastningskrav från ägarna), eller på motsvarande sätt för ett enskilt projekt. Beslutsregeln är 
att investera i alla projekt som har positivt EVA. Genom att använda EVA kan företaget 
beräkna vid vilken årlig försäljningsvolym ett projekt når break-even, det vill säga när 
aktieägarna har fått tillbaka pengarna de investerat med hänsyn till alla kostnader hänförbara 
till projektet samt till hur det finansieras. EVA beräknas på årlig basis med kostnader och 
intäkter som periodiserade annuiteter. (Brealey et al. 2004) 
 
EVA = Nettovinst efter skatt - Kapitalmängd x Kapitalkostnad 
 
Exempel på användning av EVA. 
 
Ett bostadsföretag överväger att bygga en swimmingpool för användning av de boende i ett 
av sina bostadsområden. Poolen skulle kosta 5 000 000 kronor per år (kapitalmängd) och 
generera en årlig nettovinst på 1 500 000 kronor före skatt. Kostnaden för kapital är 11 % 
och skattesatsen 28 %. Är investeringen lönsam? 
 
EVA = 1 500 000 x (1 - 0,28) - (5 000 000 x 0,11) = 1 080 000 - 550 000  
 
EVA = 530 000 kronor 
 
---> Ja, investeringen har ett positivt EVA och bör därför genomföras. 
 
Fördelar med användning av EVA är att det synliggör dels vad ett projekt verkligen tillför 
företaget för värde och dels vad det egentligen kostar. Att utifrån det ta beslut om hur 
finansieringen ska se ut eller bör ändras är en möjlighet till effektivisering. Nackdelar är att 
måttet, eftersom EVA redovisas som en annuitet på årlig basis, premierar kortsiktiga 
investeringar med hög avkastning framför investeringar med säkra, långsiktiga intäkter. 
(Brealey et al. 2004) 
 

3.11 Allmännyttiga bostadsbolags lagstadgade uppdrag 
 
I lagen om allmännyttiga bostadsföretag (SFS 2002:102) definieras ett allmännyttigt 
bostadsbolag som ett aktiebolag eller ekonomisk förening som har som uppdrag att, utan 
vinstsyfte, upplåta boende i form av hyresrätter samt förvalta fastigheterna i vilka dessa är 
belägna (SFS 2002:102 1 kap. 1 §). Med ett kommunalt bostadsbolag avses ett bolag eller en 
förening som ovan beskriven där en kommun är ägare till den del att de har över hälften av 
rösterna i bolaget eller föreningen (SFS 2002:102 1 kap. 2 §, 1p.). Ett allmännyttigt 
bostadsbolag skall vidare sträva efter att ge sina hyresgäster inflytande i bolaget och möjlighet 
att påverka sitt boende (SFS 2002:102 1 kap. 3 §).  
 
Överlåtelse av andelar av föreningen, aktier i bolaget eller fast egendom med byggnad avsedd 
för upplåtelse av hyresrätt måste, när det gäller kommunala bostadsföretag, föregås av en 
ansökan om tillstånd och beviljas av Länsstyrelsen i det län där fastigheten är belägen (SFS 
2002:120 2 kap.). Undantag gäller försäljning av andelar eller aktier om kommunen även efter 
överlåtelsen har det bestämmande inflytandet över bolaget som avses i SFS 2002:102 1 kap. 1 
§ (SFS 2002:102 2 kap. 6 §).  
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3.12 Allmännyttiga bostadsbolag rätt att ge skälig utdelning 
 
Allmännyttiga bostadsbolag kan inte sträva efter att maximera sina ägares välstånd på samma 
sätt som ett privat bolag bör göra (Brealey et al. 2004) eftersom de ska drivas utan vinstsyfte 
(SFS 2002:102 1 kap. 1 §). De får dock ge en utdelning motsvarande den genomsnittliga 
statslåneräntan under föregående räkenskapsår plus en procentenhet, så länge utdelningen inte 
överstiger företagets resultat under samma tid enligt förordningen om skälig utdelning från 
allmännyttiga bostadsföretag (2003:348 1 §). Undantaget är dock utdelning till staten eller 
statligt bolag om ett avtal finns om detta mellan den berörda kommunen och Statens 
bostadsnämnd eller Statens bostadskreditnämnd (SFS 2003:348 2 §).  
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4 Empiri 
 
Nedan presenteras kort de undersökta företagen och de representanter ifrån dem som vi 
intervjuat. Presentationen följs sedan av intervjuerna. 
 

4.1. Företagspresentation 
 
Åmål 
 
Åmål är beläget i Dalslands nordöstra hörn omkring 7,5 mil från Karlstad. I Åmåls kommun 
bor det omkring 13000 personer och det kommunala bostadsbolaget heter Åmåls 
Kommunfastigheter AB (ÅKAB). Bolaget förfogar över ca 1100 bostäder. De äger bostäder i 
centrala Åmål såväl som ute på landsbygden runt om i kommunen. Bolagets målsättning är 
”våra hyresgäster skall få en bra bostad och god service till lägsta möjliga boendekostnad” 
(Åmål 2007). 
Vår respondent: Sven-Göran Andersson, ekonom.  
 
Grums 
 
2,5 mil väster om Karlstad ligger Grums tätort. I Kommunen bor det ca 9300 personer. Det 
allmännyttiga bostadsbolaget i kommunen går under namnet Grums Hyresbostäder AB 
(GHAB). Bolaget tillhandahåller runt 700 bostäder och ett mindre antal lokaler främst belägna 
kring tätorten Grums och Slottsbron. De har 13 anställda. (Grums 2007) 
Vår respondent: Karl-Erik Grund, VD. 
 
Forshaga 
 
I Forshaga kommun bor det ca 11 500 personer och det kommunala bostadsbolaget 
Forshagabostäder AB (FABO) tillhandahåller ca 820 bostäder. Forshagabostäder har bara 4 
personer anställda, det mesta av bolagets uppgifter är utlaga på entreprenad. Bolagets 
affärsidé är att ”FABO skall i samverkan med Forshaga Kommun och våra kunders 
värderingar skapa de bästa bostäderna, väl fungerande boende och samhällsmiljöer samt vara 
det ledande bostadsföretaget vad gäller delaktighet, trygghet, service och miljö” (Forshaga 
2007) 
Vår respondent: Lars-Åke Svensson, VD. 
 
Karlstad 
 
Karlstad har drygt 82 000 invånare och kommunens bostadsbolag heter Karlstad Bostads AB 
(KBAB). KBAB äger ca 6 600 lägenheter i hela kommunen. Bolaget hade 114 anställda år 
2006. Deras affärsidé är att ”erbjuda prisvärda hyresrätter med mervärden som tillgodoser 
meningsfulla vardagsbehov”. (Karlstad 2007) 
Vår respondent: Bo Sundin, ekonom. 
 
Kil 
 
Ca 12000 personer bor det i Kils kommun ett par mil från Karlstad. Det kommunala 
bostadsbolaget Kilsbostäder tillhandahåller 710 lägenheter och 125 radhus för uthyrning. De 
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äger och förvaltar även kommunhuset med några tillhörande affärslokaler. Kilsbostäder hade 
43 anställda 2006. Kilsbostäders uppdrag är att främja bostadsförsörjningen på orten och 
deras ambition är att vara den bästa hyresvärden i Kils kommun. (Kil 2007) 
Vår respondent: Greg Campbell, VD. 
 
Karlskoga 
 
Karlskoga kommun har ca 30 000 invånare. Det kommunala bostadsbolaget heter 
Hyresbostäder i Karlskoga AB och deras bestånd utgörs av ca 2900 bostadslägenheter samt 
lokaler, garage, servicehus och kontor. Hyresbostäder i Karlskoga hade 35 anställda 2006. 
(Karlskoga 2007) 
Våra respondenter: Ann-Christine Kvist, VD och Anders Zetterblad ,Fastighetsansvarig. 
 

4.2 Intervjuer 

4.2.1 Fråga 1 – Vad är en investering för er? 

 
ÅKAB: En investering är normalt något som höjer standarden och/eller fastighetens 
livslängd. Det är dock inte alltid fallet, men jag tycker att en investering ska förbättra en 
fastighets driftnetto. Antingen sänka kostnader för reparationer, drift och underhåll eller höja 
hyresnivån, helst båda två. Det är grunden, sen finns det alltid investeringar man till exmpel. 
gör för miljöns skull. Vi har byggt miljöstationer och det är något som vi inte tjänar pengar 
på, däremot får det folk att sopsortera bättre. Ytterligare ett exempel på investering som inte 
gjordes för ekonomisk vinning var i början på 1990-talet när Riksbyggen skulle starta ett 
fjärrvärmeverk, anslöt kommunen några fastigheter för att projektet skulle dra igång. De 
ekonomiska kalkylerna visade helt klart att det var ett dyrare uppvärmningsslag än det man 
hade. Miljöaspekterna vägde dock tyngst och senare har det visat sig vara en gynnsam 
investering även ekonomiskt, då fjärrvärme är det billigaste uppvärmningsalternativet idag. 
 
 
Kilsbostäder: Det finns den skattemässiga definitionen på en investering vad gäller antal 
kronor och även kommunens sätt att definiera en investering finns avgränsat mot underhåll i 
form av beloppsgränser. En investering är vanligen något av en bestående natur under flera år.  
 
 
Grums Hyresbostäder: En investering är något för oss som skrivs av under ett visst antal år 
och när det gäller vårt arbete kan en investering bestå av en nybyggnad, ombyggnad eller 
tillbyggnad. Det kan också handla om inköp av till exempel vitvaror som vi skriver av på 10 
år. En investering ska också vara en standardhöjande åtgärd för byggnaden. Många gånger är 
det tilltalande att få ett arbete bokfört som investering då det inte belastar bokslutet 
innevarande år på samma sätt som underhåll. Många gånger däremot har revisorerna en annan 
åsikt än vi i den frågan och då får vi rätta oss efter det. 
 
 
KBAB: Dels är det ett ekonomiskt begrepp som hamnar på balansräkningen och är en åtgärd 
som har en livslängd på mer än ett år.  
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Hyresbostäder i Karlskoga: En investering är normalt något som höjer värdet på fastigheten 
och ska ha en lång livslängd. I normalfallet är avskrivningstakten två procent på byggnader. 
Det kan ju också vara så att vi byter ut något som redan finns mot något som är bättre, då kan 
vi ta den delen av åtgärden som är förbättrande eller förlänger livslängden på byggnaden som 
en investering. När vi river ett hus kan både rivning och efterföljande markarbeten också vara 
en investering i bemärkelsen att de har en lång livslängd och höjer värdet på området.   
 
 
Forshagabostäder: En investering för oss innebär att säkra nyttor för framtiden. I dagsläget 
handlar våra investeringar främst om nyproduktion men det kan också innebära större 
åtgärder i befintliga fastigheter som tillexempel ombyggnad. En investering ska löpa på en 
längre tidshorisont och innebära en förbättring av fastigheten. 
 
 

4.2.2 Fråga 2 – I vilket syfte genomför ni en investering i era fastigheter? 

 
ÅKAB: När det gäller lokalhyresgäster är det ofta på önskemål från dem att få förändringar 
gjorda. Det kan handla om utbyggnad, omdisponering av lokalerna med mera. När det gäller 
bostadsfastigheterna är det väldigt få investeringar. Just nu bygger vi däremot ett nytt 
hyreshus och det har vi inte gjort sedan 1990. Vi gör väldigt stora insatser som underhåll till 
exempel att byta ut stammar och samtidigt göra i ordning badrummen, vilket är projekt på ca 
130.000 kronor per lägenhet. Nu när räntorna är låga, försöker vi göra mycket underhåll. Blir 
det högre räntor får vi kanske dra ner på det. Vi har så pass bra ekonomi för närvarande att vi 
kan göra stora underhållsinsatser. Har man dålig ekonomi, kan det vara frestande att föra upp 
mycket på avskrivningsplan för att hjälpa upp resultatet tillfälligt men kostnaderna kommer 
senare i form av avskrivningar.  

 
Ibland genomförs investeringar också på grund av att försäkringsbolag då sänker 
försäkringspremien eller till och med kräver en viss investering för att över huvud taget 
försäkra en fastighet, till exempel brandlarm i skolor. Investeringar genomförs också utan 
ekonomiska vinstsyften för att till exempel öka tryggheten för de boende. Ett exempel är när 
vi installerade sprinklers på 4:e våningen i en byggnad som är granne med en annan byggnad, 
vars 4:e våning brann ner. 
 
 
Kilsbostäder: För att förbättra dem utifrån det vi vill erbjuda våra kunder, ett bra boende och 
en trygg miljö. Det gäller vad vi vill ha för fastigheter och då tittar man över hela 
fastighetsbeståndet och ser till vad vi har för olika fastigheter att erbjuda till exempel radhus, 
lägenheter eller höghusområden, med eller utan hiss. Vi ser till våra kunders varierande behov 
beroende på bland annat åldersgrupp där vi har också äldreboenden och specialboenden. 
Investeringar kan göras i syften att täcka kommuners behov, våra kunders behov och påverkas 
också till stor del av bostadsmarknaden i Kil, hur gör konkurrenterna och hur gör vi? Vi 
konkurrerar mycket med intilliggande kommuner och vi påverkas mycket av dem och 
villamarknaden här i Kil. Man väver ihop dessa aspekter för att sedan se vad man ska lägga 
pengarna på.  
 
 
Grums Hyresbostäder: När vi gör en investering är det naturligtvis behovet som är nummer 
ett, vi behöver alltså göra en viss åtgärd på en byggnad och det kan till exempel vara så att en 
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byggnad är i sådant skick att det fordras genomgripande åtgärder och är det så att de 
åtgärderna är standardhöjande så är det en investering. Våra boende kan också ha önskemål 
om att få vissa åtgärder utförda men en investering innebär ofta ganska genomgripande 
åtgärder och kostar mycket pengar så underlaget måste vara många till nytta. Till exempel har 
vi långa köer till våra kallgarage och det finns önskemål om att vi bygger nya, något som vi 
tagit till oss och nu genomför nybyggnation av ett antal kallgarage. Hade inte hyresgästerna 
tryckt på denna fråga hade inte det här projektet blivit av. 
 
 
KBAB: Vi har olika syn på investeringar, det kan vara i syfte till att tjäna mer pengar men det 
kan  också vara en investering som är nödvändig på grund av krav utifrån antingen 
fastighetens skick eller myndigheters beslut. Det ger ingen mer avkastning men måste göras 
ändå. Vid till exempel en storrenovering kan vi även genomföra standardhöjande åtgärder så 
som att kakla badrum eller fräscha upp kök, vilket innebär att en del av åtgärden kan ses som 
investering. Det vi lägger mest pengar på är dock investeringar i energibesparande åtgärder. 
Det kan handla om värmepumpar, solvärme eller annan energieffektivisering som 
fönsterbyten. De åtgärderna är oftast de enklaste att räkna hem. Vi har märkt att vi minskat 
vår energiförbrukning så kraftigt att vi sparar miljonbelopp genom de här åtgärderna. Det är 
viktigt i vår roll som kommunalt bolag att förädlingen av fastigheter görs i syftet att uppnå en 
lönsam drift snarare än ett högt försäljningsvärde eftersom vår affärsidé bygger på långsiktiga 
ambitioner. 
 
 
Hyresbostäder i Karlskoga: Det är väldigt varierande men oftast är det för att höja 
standarden på fastigheten. Det är en förädlingsverksamhet och definitionen av standard 
förändras över tid. Mycket av våra investeringar är just standardhöjningar i badrum och kök 
där till exempel vitvaror och spis ska bytas ut. Då nöjer sig inte kunden med att ersätta spisen 
med en av motsvarande standard utan det ska vara spishäll och dubbel kyl och frys. Syftet i 
vårt fall är att genom nöjda kunder få folk att bo kvar och nya att flytta in och därmed minska 
vakanser och hyresbortfall. Vi har idag ett hyresbortfall på 19 miljoner, så varje lägenhet som 
vi kan hyra ut är positivt för vår verksamhet. Till viss del handlar det också om att hålla en bra 
hyresnivå. Vi investerar inte i syfte att skapa högre avyttringsvärden utan för att skapa 
långsiktig lönsamhet.  
 
 
Forshagabostäder: Det kan vara fler syften. Vi kan investera för att åtgärda förslitning eller 
möta den tekniska utvecklingen, ökande energipriser, modernisera våra boenden, helt enkelt 
möta de nya behov som uppstår på marknaden. Ett exempel är möta behovet hos de som 
närmar sig pensionsåldern och tidigare bott i villa men nu vill ha ett attraktivt boende i 
Forshaga. När vi nu bygger nytt i centrum kan vi möta det behovet och få de äldre att stanna i 
Forshaga samtidigt som yngre familjer flyttar in i villorna. Ett ytterligare syfte är att uppfylla 
vårt samhällsansvar som allmännyttigt bostadsbolag.  
 
 

4.2.3 Fråga 3 – Hur drar ni gränsen till löpande underhåll? 

 
ÅKAB: Det är som jag sa i början (se 4.2.1), en investering förbättrar driftnettot på 
fastigheten. Vi byggde nyligen om ett servicehus. Där gjorde vi så att vi förhandlade med 
kommunen och hyresgästerna om hyrorna först och bestämde att vi tog 19 miljoner som en 



 28 

investering och resterande 2,5 miljoner som underhåll. Detta för att fastigheten var ganska 
nedgången men också för att större hygienutrymmen behövdes för de äldre. Hur man sedan 
gör i deklarationen är en annan sak. Vi hade fått underlag för räntebidrag på 12,5 miljoner. I 
samband med deklarationen gjorde vi en skrivelse till skattemyndigheten där vi yrkade på att 
direktkostnadsföra byggkostnaden minus räntebidragsunderlaget, vilket innebar cirka 9 
miljoner kronor som underhåll i deklarationen. Numera finns ett utvidgat reparationsbegrepp, 
vilket innebär att mera kostnader får direktbokföras i deklarationen. Det som bokförs som 
underhåll i deklarationen och det som bokförs som underhåll i den  egna bokföringen behöver 
inte vara identiskt. Investeringen i bokföringen var alltså 19 miljoner och i deklarationen 12,5 
miljoner. Detta innebär att bolagets beskattningsbara vinst minskar men att man fortfarande 
kan sätta ekonomiskt försvarbara hyresnivåer för att täcka kostnaderna. 
 
 
Kilsbostäder: Beloppsgränserna kan vara ett kriterium men det är mest hänförbart till inköp 
och nyförvärv. Vid ombyggnation eller renoveringar handlar avgränsningen mer om åtgärden 
avser att höja standarden eller värdet på fastigheten. Avser man att bibehålla standarden 
handlar det om löpande underhåll medan en investering skapar ett nytt värde.  
 
 
Grums Hyresbostäder: Skillnaden mot investering är underhåll och där delar vi det i 
planerat underhåll samt reparationer (som vissa andra kallar löpande underhåll). Skillnaden 
mellan dessa två är att det planerade underhållet är specificerat och medtaget i budgeten 
medan allt annat löpande arbete kallas reparationer. Allt underhåll belastar resultaträkningen 
för innevarande år. Till exempel håller vi på att byter avloppsstammar i ett hus idag och det är 
egentligen inte någon investering då det ersätter de tidigare stammarna och inte är någon 
standardhöjande åtgärd. Däremot gör vi om badrummen samtidigt, sätter kakel på väggarna 
och annat som är standardhöjande och kan därför ta en del av den totala kostnaden som en 
investering. I det fall ett arbete befinner sig i ett gränsland mellan investering och underhåll 
försöker vi alltid få det till en investering eftersom det inte belastar ekonomin på samma sätt, 
till exempel när vi byter ut badkar mot duschar. Vid byte av vitvaror däremot kan bokföringen 
vara lite motsägelsefull då det är en åtgärd som tas upp som planerat underhåll i budgeten 
men som sedan bokförs som en investering när den är genomförd. Detta innebär att årets 
resultaträkning kommer bli bättre än det som var enligt budget.  
 
 
KBAB: Det är oftast väldigt enkelt, det kan ju vara 3-glasfönster i stället för 2-glasfönster 
men idag används ju bara i princip 3-glasfönster och vi ser det därför som enbart underhåll 
och tar inte någon hänsyn till att den lilla standardhöjning som det faktiskt är. Det är snarare 
svårare att skilja mellan reparationer och underhåll. För att kalla en åtgärd för investering 
måste något nytt tillföras fastigheten. Vi försöker klassa alla åtgärder vi kan som underhåll 
istället för investering för att minska avskrivningsunderlagets så länge inte våra revisorer inte 
har något att invända mot detta.  
 
 
Hyresbostäder i Karlskoga: De åtgärder som är standard- eller värdehöjande tas som 
investeringar men det finns också åtgärder som ligger i en gråzon och där kan bedömningen 
bero på företagets ekonomiska situation. På en positiv marknad där det är höga 
marknadsvärden är kanske de bokförda värdena mycket lägre än marknadsvärdena och då har 
bolaget råd att ta mer investeringar för att komma upp i marknadsvärdena. Gränsdragningen 
mellan investering och underhåll hänger ju också ihop med våra förhandlingar med 



 29 

Hyresgästföreningen, då vi inte kan höja hyrorna på grund av att vi gjort underhåll men 
däremot om vi höjt standarden. Nu försöker vi dock ta så mycket som vi kan som drift och 
underhåll för att inte hamna situationen när vi måste skriva ner tillgångar på grund av att de 
bokförda värdena är mycket högre än marknadsvärdena. Vi har en väldigt kompetent styrelse 
och vi för en ständig dialog internt med dem och med våra revisorer om gränsdragningen 
mellan investeringar och underhåll.  
 
 
Forshagabostäder: Löpande underhåll ligger planlagt i förvaltningen och budgeteras i 
förväg. Investeringar är som sagt större åtgärder som höjer standarden eller förlänger 
livslängden på fastigheten. Allt annat försöker vi lägga in som underhåll. Det är syftet med 
åtgärden som avgör vilken kategori den hamnar i snarare än hur stor kostnaden blir. 
 
 

4.2.4 Fråga 4 – Hur bedömer ni en investerings lönsamhet? 

 
ÅKAB: När det gäller lokalanpassningar är det oftast bara att räkna fram en ränta och 
avskrivningskostnad för projektet och förhandla med hyresgästen om den vill betala för 
investeringen. Vi vill ju också ha ett så långt hyreskontrakt som möjligt för att hyresgästen 
ska hinna betala av så mycket som möjligt innan kontraktet löper ut. En mindre investering 
kräver vi kortare återbetalningstid på medan en större investering kan ha en återbetalningstid 
på 15 – 20 år. Det händer att företag vill att vi köper in deras fastighet för att sedan hyra ut 
den till dem. Då vill vi ha ett väldigt långt hyreskontrakt, vilket täcker in drift, underhåll, 
räntor och avskrivningar. Det är väldigt viktigt att få ner värdet på byggnaderna så fort som 
möjligt, eftersom en ny hyresgäst kan innebära nya kostnader i form av ombyggnationer med 
mera. Annuitetsprincipen använder vi aldrig, eftersom den medför väldigt lite avskrivningar i 
början. 

 
Markarbeten i bostadsområden är en typ av investering som är svår att bedöma lönsamheten 
på. Trots detta lägger vi mycket pengar på just markanläggningar, som till exempel 
förbättringar av planteringar, gångar, lekplatser, parkeringsplatser och belysning intill 
hyreshusen. Yttermiljön är mycket viktig för bostadshyresgästerna. Det är svårt att uppskatta 
de ekonomiska effekterna i förhållande till investeringskostnaden men vi anser att det finns ett 
klart samband mellan ökad trivsel och minskat antal ut- och omflyttningar. Det är 
eftersträvansvärt att minska antalet omflyttningar, då det uppstår kostnader då en ny hyresgäst 
ska in, till exempel extra omtapetseringar och målningsarbeten. Dessutom har hyresgäster 
varit en bristvara i småorterna. Om vi då snyggar till utemiljön kan vi kanske locka till oss fler 
hyresgäster från andra hyresvärdar.  
 
 
Kilsbostäder: Vid större projekt räknar vi fram kalkylränta och använder att antal olika 
modeller. Vid mindre projekt är det mer på känsla. Generellt för både stora och små projekt 
gör vi också en konsekvensbeskrivning. Där ser vi fördelar och nackdelar samt risker med 
projektet men också vad det innebär att inte genomföra projektet. Om vi till exempel ska 
bygga om eller till ett nytt område gör vi kalkyler som sedan ska presenteras för vår 
bolagsstyrelse som är politiskt tillsatt och sedan går det vidare, åtminstone vid större projekt, 
till kommunstyrelsen som också består av politiker. I politiska sammanhang är det mycket 
som spelar in utöver den ekonomiska delen som till exempel partipolitisk plattform med 
tillhörande politiska mål med mera. Detta kan ibland innebära att projekt genomförs som 
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kanske inte skulle genomförts av ett privat bolag eftersom fler värderingar än de krasst 
ekonomiska har betydelse.   
 
Grums Hyresbostäder: Vi räknar naturligtvis på den innan den genomförs. Vi räknar på 
räntor och vilken avskrivningstid som kan bli aktuell och det vi räknar med att kunna få in i 
form av hyreshöjningar. Vi försöker ju alltid räkna hem en investering för att se om vi får 
täckning för de ökade kapitalkostnaderna den medför men det kan också vara så att det är en 
sådan brist i en byggnad att vi är tvungna att åtgärda den oavsett om vi kan räkna hem den 
eller ej. Vi är skyldiga att ha en byggnad i ett visst skick för att kunna få hyra ut den. Folk 
som betalar pengar för att bo hos oss ska få ett skäligt boende. Vårt kommunala ägande 
medför ett ansvar som innebär att vi ska kunna tillhandahålla lägenheter till alla. I de 
situationer där de boende inte klarar en hyreshöjning på grund av redan höga hyror kan vi få 
ta en oekonomisk investering och finansiera den med överskott från våra mer lönsamma 
fastigheter. Vårt bokslut baseras på hela företaget, men vi tar även fram bokslut på varje 
byggnad och varje byggnad är budgeterad så att vi kan stämma av budget mot utfall.  
 
 
KBAB: Det jag använder mest i mina beräkningar är nuvärde och nettonuvärde medan vid 
mindre investeringar ute i förvaltningen används ofta payoffmetoden. På energisidan är 
kalkyleringen relativt enkel eftersom vi vet hur mycket energi vi kan spara vid en åtgärd, 
osäkerheten ligger dock i antaganden om framtida energipriser. Enkelt uttryckt så vet vi om 
en investering halverar energiförbrukningen så är det sannolikt en bra affär. När vi räknar på 
ett större projekt som en ombyggnation räknar vi normalt sett på en femårig kalkyl på 
kassaflöde och driftnetto men vi kan också tillåta att det tar åtta år innan projektet går plus. 
Det viktiga är att vi ser att det vänder och blir en lönsamhet i projektet på längre sikt och om 
det tar fem, åtta eller tio år beror delvis på var projektet utförs. 
 
 
Hyresbostäder i Karlskoga: Vi har gjort en omvärldsanalys för att skaffa oss ett underlag 
och kartlägga till exempel demografiska trender, utbud och efterfrågan för att kunna satsa på 
rätt investeringar. Vid en specifik investering tittar vi på vad den kommer att kosta oss och 
vilka intäkter eller kostnadsbesparingar den genererar. Vid exempelvis standardhöjande 
badrumsrenoveringar har vi förutbestämda block om vilka hyreshöjningar som får göras vid 
vilka åtgärder. Vi vill ha en så kort payofftid på alla investeringar. När vi pratar om 
energisparåtgärder så tittar vi nästan till stor del på investeringskostnaden samt hur mycket vi 
sparar på åtgärden men också payofftiden spelar in i bedömningen. Vi tittar även på 
avkastningen under hela investeringens livslängd.  
 
 
Forshagabostäder: De senaste åren har vi inte gjort några egentliga investeringar förutom 
nyproduktion. Vid nyproduktion gör vi en kalkyl över kapitalkostnader, driftskostnader. Vi 
eftersträvar att varje fastighet ska bära sig självt men vi har ju också det sociala ansvaret.  
 
 

4.2.5 Fråga 5 – Vilka (teoretiska) modeller används vid en 
investeringsbedömning? 

 
ÅKAB: En form av diskonterad payback där kostnaderna indexuppräknas. 
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Kilsbostäder: Ett flertal används men vanligt förekommande är payback, kalkylränta och 
beräkning av investeringens räntabilitet.  
 
 
Grums Hyresbostäder: Vi gör ett antagande om räntenivån och avskrivningstiden på den 
aktuella åtgärden och som jag nämnde tidigare ser vi på om vi kan räkna hem den ökade 
kapitalkostnaden som investeringen medför genom att höja hyran. Någon annan teoretisk 
modell än detta använder inte vi. Vi likställer avskrivningstid med återbetalningstid och detta 
anses vara en form av payback-metod. Ju längre återbetalningstid ett projekt har desto mindre 
påverkar detta det årliga resultatet. Vi har vissa nyckeltal gällande avskrivningar som vi 
förhåller oss till vid investeringar i olika saker, till exempel vitvaror 10 år och till- eller 
ombyggnad 25 - 30 år.  
 
 
KBAB: Nettonuvärde och payoffmetoden är vanligast förekommande men också interränta 
används. (Se 4.2.4) 
 
 
Hyresbostäder i Karlskoga: Vi använder nuvärdesberäkningar på alla investeringar vi gör. 
Vi använder ju också payback-metoden men också av en livscykelprognos.  
 
 
Forshagabostäder: Vi använder oss i huvudsak av nuvärdesberäkningar i våra kalkyler.  
 

4.2.6 Fråga 6 – Vad krävs för att en investering ska genomföras? 

 
ÅKAB: Det varierar från fall till fall. Vi skall normalt få tillbaka investeringen via hyran.            
Vi hade för ett tag sen ett företag som flyttade in i en tom industrilokal som vi fick bygga om 
för 3,5 – 4 miljoner varav cirka 1,7 miljoner var väldigt specifikt för just det här företaget. Då 
löste vi det genom att företaget fick betala av den specifika biten under fem år via hyran.  

 
- Minimikrav? 

 
Det beror alltså lite på vad man gör, vissa saker kanske höjer värdet allmänt på fastigheten 
medan vissa saker bara höjer värdet för just den hyresgästen. Räntan får man alltid göra en 
bedömning av vad som är rimligt. Avskrivningstiden diskuteras men vi har inget generellt 
minimikrav i form av bestämda procentsatser för avkastning eller tid för återbetalning.  
 
 
Kilsbostäder: När det handlar om mindre investeringar och paybacktiden är under två år så 
brukar det inte behövas ytterligare avancerade modeller för genomföra dem. Däremot när 
paybacktiden är uppåt fem-sex år så finns det ofta andra viktigare projekt som får gå före. Den 
rent ekonomiska biten är ofta underordnad konsekvensbeskrivningen då den i grova drag visar 
den ekonomiska lönsamheten i ett projekt.  
 
 
Grums Hyresbostäder: Det beror på men om vi går tillbaka till kallgaraget vi pratade om 
förut så är det något som planerats väldigt länge, vi har nämligen redan sådana idag men vi 
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ska bygga till fler. Standarden på de nya kommer att vara densamma som på de tidigare som 
är cirka 20 år gamla men dem har vi ju underhållit under tiden. Om vi räknar på täckningen 
för investeringskostnaden idag skulle vi behöva ta ut 500 kronor i månaden för att täcka den 
ökade kapitalkostnaden medan de befintliga garagen kostar 265 kronor. Det kan ju vara 
väldigt svårt för hyresgästerna att förstå varför de ska betala 500 kronor för något som ser 
likadant ut som det andra betalar 265 kronor för och har inneburit att vissa intressenter backat 
ur då de tycker att det blir för dyrt. Vi har då frågat Hyresgästföreningen om de kan tänka sig 
att acceptera en hyreshöjning på de gamla garagen till 350 kronor och sätta samma hyra för de 
nya men det kunde de inte. Lösningen blev att de gamla garagen, som nu är helt avskrivna och 
har väldigt låg drifts- och underhållskostnad, betalar merkostnaden för de nya garagen med 
sina nuvarande hyresintäkter. Detta innebär att alla garagen nu kostar 265 kronor och att ett 
projekt som från början inte klarade minikraven ändå kunde genomföras. Normalt vill vi dock 
kunna räkna hem projektet via hyreshöjning.  
 
 
KBAB: Det beror på investeringens art och vilken risk vi bedömer att investeringen innebär. 
Vi räknar med en högre internränta på en mer riskfylld investering än en mindre riskfylld. 
Bygger vi ett hus i centrala Karlstad eller i utkanten av stan har vi olika krav på avkastningen. 
Vi använder inte något generellt avkastningskrav utan tar fram en kalkylränta för varje enskilt 
projekt med hänsyn till dess specifika egenskaper. Varje projekt ska bära sig själv. 
 
 
Hyresbostäder i Karlskoga: Vi använder nuvärdesberäkningar på alla investeringar vi gör. 
Vi använder ju också paybackmetoden men också av en livscykelprognos.  
 
 
Forshagabostäder: Investeringen ska helst bära sig själv men det finns också politiska motiv 
eftersom bolaget är kommunalt och styrelsen är politiskt sammansatt. Se även fråga fyra.  

 
- Minimikrav?  

 
Vi har inga generella minimikrav utan det varierar från fall till fall men det grundläggande är 
att investeringen har ett positivt nuvärde, dock kan ibland andra faktorer väga tyngre. Vi kan 
till exempel behöva installera hissar i några hus, våra kalkyler visar att investeringen inte är 
lönsam men den måste kanske ändå göras för att vi har ett ansvar att kunna erbjuda ett 
anpassat boende.  
 

4.2.7 Fråga 7 – Hur beräknar ni er kalkylränta? 

 
ÅKAB: Vi beräknar kapitalkostnaden främst i samband med investeringar i lokaler och för 
industrin och då grundar vi den på den ränta vi får låna upp pengar till, antingen treårsräntan 
eller femårsräntan. Pålägg för risk gör vi i princip inte, i så fall väldigt lite.  
 
 
Kilsbostäder: Vi ser på vår kostnad för att låna pengar samt hur finansieringen ser ut för 
våran del och så får vi titta på vilken riskpremie vill vi ha med i det här projektet. 
Finansieringsmässing finns det en generell policy för hur mycket företaget får låna och hur 
det ska vara fördelat mellan olika långivare, räntebindningstid och kapitalbindningstid. Man 
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måste därför tänka på hur hela företagets skuldsättning ser ut när man ska finansiera ett 
projekt.  
 
 
Grums Hyresbostäder: Vi tittar naturligtvis på ränteläget idag och göra en bedömning 
utifrån tidigare erfarenheter, men det är ju givetvis antaganden. Vi försöker alltid att räkna 
med marginaler i vår budget med tanke på räntehöjningar men det är inte alltid så lätt när vi 
ska förhandla med hyresgästföreningen då dessa alltid ifrågasätter våra ”högt” beräknade 
räntekostnader. De menar att räntan likaväl kan sänkas, men vi ser alltid till att ha god grund 
för våra antaganden. Vi baserar räntan på vad vi kan få låna till med ett påslag för eventuella 
höjningar. Risken det vill säga. Vi vill ju inte heller lägga oss på för hög ränta, med för höga 
hyreshöjningar som följd. Ambitionen för ett allmännyttigt bolag är ju inte att gå med vinst 
men heller inte med förlust. Om vi gör för stora vinster på grund utav orsaker som inte direkt 
kan härleda, utan helt enkelt att hyresintäkterna är så höga, då har vi egentligen en för hög 
hyresnivå och det är ju inte avsikten.  
 
 
KBAB: Det gör vi genom att utgå från den riskfria ränta, det vill säga statspapper med 
inflation på kanske två procent och sedan en riskpremie beroende på projektet. Det varierar 
väldigt från projekt till projekt och kalkylräntan påverkas av var en fastighet är belägen, i 
centrum eller utkanten av stan. I centrum ligger kalkylräntan under fem procent för att gå upp 
till sju, åtta procent i ytterområdena. Det är viktigt att göra en individuell bedömning för varje 
projekts lönsamhet istället för att ha ett företagsgemensamt krav. När det kommer till 
finansiering av projekt sker dock upphandling av lån för hela företaget gemensamt för att inte 
tidpunkten för en investering skall innebära en orättvis påverkan i och med olika räntelägen.  
 
 
Hyresbostäder i Karlskoga: Den grundas på våran inlåningsränta med påslag för antaganden 
om framtida räntenivåer och risk. Räntan är olika beroende på omständigheterna och 
projektets karaktär.  
 
 
Forshagabostäder: Kalkylräntan beräknas för varje projekt med hänsyn till ränteläge och 
projektets specifika risk. Den ekonomiska förvaltningen är utlagd på entreprenad.  
 

4.2.8 Fråga 8 – Hur prioriteras en investering framför en annan? 

 
ÅKAB: När det gäller prioriteringar vet jag inte att vi har ställts inför att behöva välja mellan 
olika projekt. Däremot kan jag nämna att vi nyligen byggde ett LSS-boende och att vi då fick 
önskemål om att sänka byggkostnaden genom att till exempel välja trä istället för sten till 
ytter-fasaden. Snart blir det dags att måla träet och då kommer det igen på underhållssidan. Vi 
prioriterar hela tiden hög kvalitet på byggmaterialet. Det är bättre att ta en högre 
investeringskostnad för att få en mindre underhållskostnad senare.  
 
 
Kilsbostäder: Vi ser till behoven som finns och tittar på paybacktid och räntabilitet men det 
händer också att kapitalet är begränsat och att man får prioritera investering utifrån det. Om vi 
står inför en rotrenovering till exempel så kan det hända att vi kan skjuta den ett år eller två på 
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framtiden då det inte genererar någon direkt inkomst eller payback. Då får man istället räkna 
på vad det innebär för kostnader att inte genomföra investeringen nu.  
 
 
Grums Hyresbostäder: Det är naturligtvis det verkliga behovet i första hand. Om det finns 
ett lika stort behov för två olika investeringar som inte behöver genomföras akut så tittar vi ju 
på om vi kan räkna hem investeringen och då väljer vi den investering som är mest lönsam. 
Oftast är det dock så att behovet är det som styr och att icke livsviktiga åtgärder låta sig 
väntas på, som till exempel kallgaragen. När det gäller budgetbegränsningar är det så att 
pengar finns att låna i princip jämt men vårt ägardirektiv säger att vi inte får låna utan våra 
ägares (kommunens) tillstånd och kommunen är restriktiv med att låna ut pengar om det inte 
är absolut nödvändigt, då de vill sänka lånekostnaderna i bostadsbolaget. För närvarande 
genomför vi bara åtgärder som finansieras med eget kapital och det gäller även sånt som de 
pågående stambytena.  
 
 
KBAB: Om det är två projekt på olika håll styrs det av var behovet för åtgärden är störst. Vi 
behöver inte prioritera våra investeringar på grund av kapitalbrist eftersom KBAB har så 
positivt kassaflöde och därmed inget behov av att låna pengar. 
 
 
Hyresbostäder i Karlskoga: Det är ett beslut som tas i våran ledningsgrupp ihop med 
styrelsen där vi får diskutera fram vad som ska prioriteras. Det handlar också om vad 
marknaden (kunderna) vill ha och därmed blir ekonomiskt gångbart, ett exempel är vissa av 
husen från miljonprogrammet som får rivas eftersom folk inte vill bo i dem. Dock finns det 
alltid investeringar som är av nödvändig art och inte kan bortprioriteras, som exempelvis byte 
av ett dåligt tak, eftersom att avstå skulle innebära stora kostnader. I de fallen kan andra 
lönsamma men ej nödvändiga investeringar få skjutas på framtiden. Vi har haft åtstramad 
investeringsbudget och måste hela tiden prioritera och det är hela tiden en balans mellan det vi 
måste göra på grund av fastigheternas behov och det vi gör för att marknaden efterfrågar det. 
Nu har vi dock en något större möjlighet än tidigare att genomföra fler av de investeringar 
marknaden efterfrågar.  
 
 
Forshagabostäder: Det som främst styr prioriteringen är medborgarbehovet. Vi måste ibland 
prioritera akuta underhåll på bekostnad av det planerade underhållet på grund av 
budgetbegränsningar, vilket är dåligt eftersom vi inte kan få ett så bra pris som möjligt som 
vid planerade åtgärder då genomför upphandling. Detta kan bli en negativ spiral då planerade 
underhållet skjuts på framtiden och riskerar uppkomma som akut underhåll längre fram. 
Därför försöker vi vara så förutseende som möjligt gällande planeringen av underhåll. En 
annan anledning till att klassa så få åtgärder som möjligt som investeringar är att inte de 
bokförda värdena ska överstiga marknadsvärdena alltför mycket, då det kan tvinga oss till 
stora nedskrivningar i framtiden.  
 

4.2.9 Fråga 9 – Hur rangordnar ni olika investeringsalternativ inbördes? 

 
ÅKAB: Som vi pratade om innan (se 4.2.1) så kan miljöaspekten vara av stor betydelse. Då vi 
är ett allmännyttigt bolag och ägs av kommunen innebär det att vi har ett ansvar gentemot 
kommunen och andra intressen och inte bara bolagets egen resultaträkning. Nu bygger vi ett 
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nytt bostadshus som kommer att gå med underskott under flera år. Det har varit en lång 
diskussion om och ett stort samhälleligt tryck på att det ska byggas något i centrum. Vi kan då 
inte, som allmännytta, dra oss ur projektet. Ett privat bolag hade aldrig fullföljt bygget.                                      
Vi har haft mycket tomma lägenheter och där har vi också två exempel på investeringar.   I ett 
bostadsområde revs två byggnader. Rivningskostnaden aktiverades som markarbeten. Trots 
det visade en kalkyl att det blev ett bättre driftnetto efter rivningen. Trots att husen revs så 
fick vi fler som bodde i området. Efter rivningen blev yttermiljön öppnare och trevligare och 
därmed steg attraktionsvärdet för området. I ett annat område, med många tomma lägenheter, 
byggde vi om en byggnad till ett servicehus vilket avlastade kollektivet bostadsfastigheter 
kostnader för drift och underhåll. Kollektivet vårdfastigheter, fick ett bra tillskott med en 
hypermodern anläggning som bär sina kostnader.  
 
 
Kilsbostäder: Det hänger ihop med föregående fråga men det som också ofta spelar in är 
budget, samhällsansvar, politik och sociala behov.  
 
 
Grums Hyresbostäder: Det är egentligen samma svar som på fråga sex, behovet kommer 
alltid först. (se 4.2.6) Annars, om det finns två alternativ till en investering, väljer vi hellre en 
med längre avskrivningstid för att den totala kostnaden ska innebära en mindre belastning på 
det årliga resultatet. Om fasadbyte ska genomföras och man väljer mellan trä och tegel får 
man ta hänsyn till investeringskostnad, avskrivningstid och underhållskostnader och göra en 
kalkyl utifrån det. Något som får stryka på foten idag är det kosmetiska i våra lägenheter. Förr 
tapetserade och målade vi i lägenheterna efter 10 – 12 år oavsett behov men idag finns inte 
resurser till det. Nu gör vi istället det i marknadsförande syfte om någon som flyttar in vill det.  
 
 
KBAB: Om vi jämför två värmepumpar till exempel och den ena är dubbelt så dyr som den 
andra men dubbelt så effektiv, gör vi en jämförelse på åtgärden i fastigheten. Vi väljer 
därefter det alternativet som ger mest på sikt och payofftiden underordnas ett högt 
nettonuvärde.  
 
 
Hyresbostäder i Karlskoga: Om vi står inför till exempel ett fönsterbyte och har två 
alternativ att välja på varav det ena innebär en mindre i grundinvestering men det andra på 
lång sikt ger en lägre energiförbrukning och underhållskostnad, väljer vi det senare 
alternativet. Vi väljer hellre en större grundinvestering idag om det är lönsamt på sikt 
eftersom vi har för avsikt att äga och förvalta fastigheten på lång sikt.  
 
 
Forshagabostäder: Behovet är det primära men kalkylmässigt är ett högt nuvärde viktigare 
än återbetalningstiden. Kvalitet, livslängd och energi är tunga faktorer som vägs in i en 
livskostnadsanalys. Målsättningen är att välja alternativ med lång livslängd och lägre framtida 
underhållskostnad snarare än alternativ med en låg investeringskostnad. Utöver det måste 
även estetik, funktion och miljöfrågor vägas in i bedömningen.  
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4.2.10 Fråga 10 – Av vem och på vilken nivå görs 
investeringsbedömningen? 

 
ÅKAB: Mindre projekt tar VD beslutet för, det kan handla om projekt på 1 – 2 miljoner, 
annars går det till styrelsen. Styrelsen utgörs av förtroendevalda, vilka speglar kommunens 
politiska sammansättning. I vår Bolagsordning står att ”Bolaget skall bereda kommun-
fullmäktige i Åmåls kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten 
som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas”.  
 
 
Kilsbostäder: Vid varje projekt samlas vanligtvis en grupp bestående av fastighetsingenjör, 
ekonom, miljöingenjör, ansvarig för service och underhåll samt jag (VD) där vi utarbetar 
investeringens omfattning och utformning. Sedan skickas förslaget vidare till styrelsen och 
eventuellt till kommunstyrelse och kommunfullmäktige vid stora investeringar. Att 
kommunens politiker ska lämna sitt yttrande står i ägardirektivet.  
 
 
Grums Hyresbostäder: Den görs utav mig, VD i bolaget och tillsammans med en förvaltare. 
Vi tar fram förslag i samband med budgetarbetet på hösten och vi räknar på underhåll i dessa 
olika former, både planerat och löpande (reparationer), vi räknar även på investeringar. Vi 
känner ju till behoven och underlagen. Alla dessa beräkningar finns med i ett 
förhandlingsunderlag som vi presenterar för hyresgästföreningen. Innan den förhandlingen tas 
budgetförslaget upp i styrelsen och får styrelsens godkännande (i vissa fall kan vi få revidera 
underlaget). Efter förhandlingen med hyresgästföreningen går den kanske något omarbetade 
budgeten vidare till vår styrelse igen för att får ett slutligt godkännande. Vårt bolag och 
styrelse har fria händer vad det gäller årsbudgeten, dock måste vi gå till ägaren (kommunen) 
om vi ska ta upp nya lån för att få deras godkännande. Vi får inte heller köpa eller sälja 
fastigheter utan kommunens godkännande.  
 
 
KBAB: Vid större beslut får styrelsen ett underlag men vid normal verksamhet sköter vi det 
själv. Vid över 1000 basbelopp (40 miljoner kr 2007) går beslutet vidare upp till 
kommunstyrelsen. Det skulle kunna handla om en nyproduktion eller försäljning av större 
bestånd.  
 
 
Hyresbostäder i Karlskoga: Det är verksamheten som kommer med förslagen och 
ledningsgruppen som bearbetar, räknar på förslagen och därefter lämnas förslaget till 
styrelsen som tar beslut. Styrelsen är med i planeringen av långsiktiga investeringar. Styrelsen 
måste vara i delaktig i investeringsbeslut som tar 200 000 kronor eller mer i anspråk. 
Styrelsen skiljer sig dock något från många andra då två av dess sex ledamöter inte är 
politiker utan sakkunniga experter. Detta bidrar till en väldigt professionell styrelse som 
ställer krav på ekonomiskt underlag och tar affärsmässiga beslut. Vid investering som 
föranleder en hyreshöjning måste alla hyresgästerna också beredas tillfälle att yttra sig. Till 
exempel vid installationen av porttelefoner som innebar en hyreshöjning på 35 kronor i 
månaden krävdes minst hälften av de berörda hyresgästernas samtycke till investeringen.  
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Forshagabostäder: Den görs av mig (VD) i diskussion med styrelsen. Sedan kan enskilda 
styrelsemedlemmar ha förslag på åtgärder och projekt som men själva investeringsbesluten tas 
av styrelsen. Däremot beslut om åtgärder i den löpande driften tas av mig i samråd med mina 
kollegor. Förslag till investeringar tas fram i samverkan mellan mig och styrelsen utefter 
behoven som uppfattas i samhället.  
 

4.2.11 Fråga 11 - Har bolaget någon särskild policy kring 
investeringsförfarandet och i så fall, hur ser den ut? 

 
ÅKAB: Vi har ett arbetssätt som vi följer: Fastighetsingenjören tar in priser och beräknar 
investeringskostnaden, jag gör en ekonomisk kalkyl över underhåll, driftskostnader och hyror. 
Sedan får man diskutera med hyresgästen om den är villig att stå för kostnaderna och i så fall 
går vi ut med anbudsförfrågan. Därefter får man se om kalkylerna håller och därefter tas 
investeringsbeslut.   

 
- Är policyn formell eller informell? 

 
Arbetssättet är något som utvecklats och följs av tradition men är inte nedskriven eller 
formell.  
 
 
Kilsbostäder: Att kommunstyrelsen ska ta del av beslutet finns skrivet men arbetsgången 
inom företaget har tagits fram av oss själva och är inte formell. Däremot finns 
ansvarsområden attestregler för de anställda utformade efter den position man har i företaget. 
Skulle en uppgift innebära att en anställd måste överskrida sin befogenhet får han eller hon 
komma till mig. De anställda kan sina arbetsuppgifter så bra att de ska utföra så mycket som 
möjligt utan min inblandning. Det finns också en arbetsbeskrivningen över vad det innebär att 
ha en viss tjänst.  
 
 
Grums Hyresbostäder: Vi har ingen speciell policy utan det är de konkreta behoven och 
ekonomin som styr. Det är ju mitt arbete som VD att ta fram beslutsunderlag för 
budgetförslagen och till min hjälp har jag en förvaltare som har större kännedom om hur det 
ser ut på fältet.  
 
 
KBAB: Nej, vi har ingen särskild policy. Däremot har vi vår bestämda arbetsgång avseende 
grovplaneringen några år framöver, just nu gällande till 2012. Vi arbetar i olika team med 
olika uppgifter till exempel fastighetsteamet som tar fram underlag till styrelsen. Inför 
budgetarbetet varje höst har det kommit in förslag och önskemål om åtgärder från alla håll i 
företaget vilka vi går igenom och väljer ut vilka vi ska genomföra. Man kan säga att vi har en 
informell policy då vi tar fram samma typ av beslutsunderlag till styrelsen för varje projekt.  
 
 
Hyresbostäder i Karlskoga: Nej, inte någon formell policy. Alla investeringar finns 
medtagna i budgeten som vanligtvis görs på femårsbasis. Vi ser till helheten och att alla våra 
åtgärder ska bidra till ambitionen att få fler att bo kvar och flytta in.  
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Forshagabostäder: Vid till exempel nyproduktion sker förfarandet i flera steg där vi efter 
varje steg beslutar om vi gå vidare med projektet eller släppa det. Det är viktigt att i ett så 
tidigt skede som möjligt veta om en investering är olönsam för att inte lägga mer resurser på 
dess utredning än nödvändigt. Vi börjar med att få ett utredningsbeslut från styrelsen därefter 
räknar vi på kalkyler och tar fram underlag för investeringen. Vidare beslutas om upphandling 
skall ske, då vi gör en skarp kalkyl som sen presenteras för styrelsen som då ska ge sitt 
igångsättningsmedgivande. För att fullfölja projektet är det viktigt att ha täckning för 
lägenheterna, att de är i princip uthyrda innan vi bygger dem. 
 
- Är policyn formell eller informell? 

 
Det är ett arbetssätt vi själva tagit fram och jag vill säga att det är informellt. 
 

4.2.12 Fråga 12 – Hur har er metod för investeringsbedömning förändrats 
de senaste tio åren? 

 
ÅKAB: Metoden har väl, i stort, inte förändrats. Möjligen att det idag tas större hänsyn till 
sysselsättningsfrågor.  
 
- Anser du att er metod för investeringsbedömningar är effektiv idag? 

 
Ja, det tycker jag.  

 
- Hur tror du att er investeringsbedömning kan bli effektivare? 

 
Jag tycker det är viktigt att hålla hårt på avskrivningsregler och snabbast möjligt skriva ner 
värdet på investeringarna. Vi lever i en föränderlig värld och det finns ingen garanti för 
morgondagen. Hyresgästföreningen har varit på oss om att minska på avskrivningarna för att 
få ner hyran, något som vi konsekvent vägrat. Vi kan inte ägna oss åt investeringar i syfte att 
tjäna pengar på värdestegringar utan vår verksamhet bygger på långsiktiga innehav. Alla 
bolag måste lyssna på sina ägare. Eftersom vi har en kommun som ägare kanske vi, i alla 
situationer, inte kan fatta de investeringsbeslut som är bäst för bolaget. Varje 
investeringsbeslut måste fattas utifrån den investeringens alla förutsättningar. 
 
 
Kilsbostäder: Jag vet inte hur det har förändrats mer än att det är väldigt beroende av vem 
som sitter i vilken position eftersom att alla har olika bakgrund. Vi har haft tre olika VD på 10 
år och jag själv har bakgrund som revisor och ekonom vilket påverkar mitt arbetssätt.  

 
- Anser du att er metod för investeringsbedömning är effektiv idag? 

 
Ja, det tycker jag. 

 
- Hur tror du att er investeringsbedömning kan bli effektivare? 

 
Alla borde alltid ställa sig frågan vad den här investeringen innebär och tänka igenom de 
kommande stegen med olika möjliga scenarion. Att från början ha en bra beslutsgrund med 
olika aspekter invägda möjliggör ett snabbare förfarande senare då man bara kan ”trycka på 
knappen” och köra igång projektet.  
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Grums Hyresbostäder: Jag har inte sett någon egentlig förändring av 
investeringsbedömningen under 10 år och jag anser att våra metoder är acceptabla, men sedan 
kan det säkert alltid förbättras. Det är viktigt att titta på ”facit” från tidigare investeringar. 
Alltså att följa upp projekt och lära sig av hur det faktiskt blev. 
 
 
KBAB: Mycket! Payoffmetoden användes nog tidigare men inte så många av de andra som vi 
använder idag. Jag anser vår metod är effektiv nog då det finns så många antaganden i en 
nuvärdesberäkning. Jag är tveksam om vår investeringsbedömning kan bli mycket effektivare 
än den redan är, möjligen på vissa områden. Det finns alltid en osäkerhet i de antaganden man 
måste göra om omvärldsfaktorerna och att skapa en pålitlig kalkyl med längre tidshorisont än 
3-4 år är svårt oavsett tillvägagångssätt.  
 
 
Hyresbostäder i Karlskoga: Inte någon större skillnad i själva bedömningen. Däremot 
resonerade man annorlunda i fråga om vad som var en investering eller inte. Tidigare 
klassades det mesta som investering på grund av det dåliga resultatet som inte tålde för stora 
belastningar i form av drift och underhåll. Det följdes av en period när vi resonerade tvärtom, 
att klassa det mesta som drift och underhåll då företaget inte tålde ett större 
avskrivningsunderlag, för att nu ha kommit till en mer balanserad nivå och kan dra gränsen på 
mer korrekta premisser.  

 
- Anser du att er metod för investeringsbedömning är effektiv idag? 

 
Ja, den känns genomtänkt. Vi tar fram kalkyler och ser på investeringen i ett helhetsperspektiv 
och tar hänsyn till alla faktorer och inte endast kapitalkostnaden vid tidpunkten den 
genomförs.  

 
- Hur tror du att er investeringsbedömning kan bli effektivare? 

 
Det gör det väl alltid. Det är viktigt att göra uppföljningar på allting för att kunna göra det 
ännu bättre nästa gång och det kan vi nog bli bättre på. 
 
 
Forshagabostäder: Nej, inte speciellt mycket men vi är nog mer noggranna idag eftersom 
projekten måste ha en större ekonomisk bärkraft än tidigare då staten sköt till mer pengar i 
form av subventioner och liknande. 

 
- Anser du att er metod för investeringsbedömning är effektiv idag? 

 
Ja, jag anser att vi är effektiva och noggranna i våra investeringsbedömningar och tar rätt 
beslut.  

 
- Hur tror du att er investeringsbedömning kan bli effektivare? 

 
Det är svårt att svara på det. Generellt måste man tänka på att väga in många faktorer i 
investeringsbedömningar men att man lägger vikten på det som är mest relevant och att 
kalkylerna är realistiska, vilket jag tycker vi gör.  
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5 Analys 
 
I det här kapitlet analyserar vi våra respondenters svar och syftet är att utröna eventuella 
mönster och se likheter mellan bolagen i deras svar på  våra olika frågeställningar. Vi ska 
också framhäva eventuella olikheter i respondenternas svar.  
 
I analysen används bolagens namnförkortningar i den mån de finns. Här följer en repetition av 
dem: 
 
Åmåls kommunfastigheter AB : ÅKAB 
Grums hyresbostäder AB: GHAB 
Karlstad Bostads AB: KBAB 
Forshagabostäder AB: FABO 
Kilsbostäder AB 
Hyresbostäder i Karlskoga AB 
 

5.1 Vad är en investering för bolagen? 
 
Frågan syftar till att tydliggöra bolagets syn på begreppet investering. 

 
Alla bolagen som ingått i vår undersökning definierar en investering i en fastighet som en 
standardhöjning av densamma. Nyrenoverade badrum där man byter målade väggar mot kakel 
är återkommande exempel från bostadsbolagen. FABO som på senare år nästan enbart 
definierat investeringar som nyproduktion, de pratar om att säkra nyttor för framtiden. ÅKAB 
menar att deras investeringar ska förbättra driftnettot eller höja hyresnivån, helst båda två. 
Kilsbostäder har också beloppsgränser som ett kriterium för definitionen av investeringar. 
Samtliga bolag vi pratat med är överens om att en investering ska ha lång livslängd. Vad som 
är ”lång” livslängd varierar från fall till fall. KBAB definierar lång livslängd som längre än ett 
år. Hyresbostäder i Karlskoga och ÅKAB belyser också att rivning kan vara en investering, då 
markanläggningar har lång livslängd och rivning av tomma hus bidrar till att ett områdes 
attraktivitet ökar. Samtliga bolag definierar en investering liknande definitionen i teorin 
nämligen som en åtgärd vars uppgift är att skapa framtida resurser för att stärka möjligheterna 
att öka produktion och vidare konsumtion (Grubbström & Lundquist 2005). 
 

5.2 I vilket syfte genomför bolagen en investering i sina fastigheter? 
 
Här hoppas vi få svar på hur bolagen motiverar genomförandet av investeringar och om 
syftena med bolagens investeringar överensstämmer med deras definition av dem. 

 
Persson & Nilsson (1999) nämner att investeringar hänger ihop med företagets resurser och 
deras mål med verksamheten. Det viktigaste syftet till investeringar för alla bolagen är 
behovet. Det kan vara att fastigheten är i sådant skick att den är i behov av investeringar utan 
att de genererar ökad avkastning. ÅKAB vars fastighetsbestånd utgörs av en del lokaler 
nämner att investeringar i dem oftast beror på önskemål från företaget som hyr lokalen. De 
nämner också att försäkringsbolags krav på säkerheten i allmänna lokaler har skärpts på 
senare år, där investeringar blivit aktuella. Att höja standarden är ett syfte för investeringar. 
Hyresbostäder i Karlskoga påpekar att standard förändras över tid och investeringar kan göras 
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för att möta de nya behoven. Det som utmärker KBAB i denna frågan är att en väldigt stor del 
av deras investeringar ligger i energibesparande åtgärder men att även detta motiveras 
ekonomiskt. Kilsbostäder och Karlskoga nämner även att investeringar i fastigheter kan vara 
ett konkurrensmedel då nöjda kunder stannar kvar. Alla bolagen gör investeringar i syfte för 
möta sitt samhällsansvar, FABO och ÅKAB nämner att nybyggnationer är ett av deras sätt att 
möta de nya behoven och arbeta i linje med samhällsansvaret. Alla bolagen ser på sina 
investeringar långsiktigt och investerar inte för att skapa värdestegringar i sina fastigheter 
utan syftet är att skapa lönsam drift. 
 

5.3 Hur drar bolagen gränsen till löpande underhåll? 
 
Denna fråga vill vi ska bringa klarhet i hur och varför gränsdragningen sker mellan 
underhåll och reparationer å ena sidan och investeringar å andra. Detta då vissa åtgärder i 
fastigheter kan bokföras som antingen det ena eller det andra, beroende på motivering, och 
att det påverkar bolagets resultat på olika sätt. 

 
Kilsbostäder skiljer lite på gränsdragningen beroende på om det handlar om nyförvärv och 
inköp, då är det beloppsgränser som styr. Handlar det istället om ombyggnad eller renovering 
så ser de istället till om åtgärden höjer standarden (investering) eller om den bibehåller 
standarden (underhåll). ÅKAB och Karlskoga Hyresbostäder har förhandlingar med 
Hyresgästföreningen som en faktor till gränsdragningen då standardhöjande åtgärder kan 
betalas med hyreshöjningar men det går inte att bekosta underhåll med höjda hyror. FABO 
använder sig av syftet med åtgärden som en gränsdragning mellan investering och underhåll 
istället för att se till kostnaden. GHAB lägger helst sina åtgärder som investeringar medan 
KBAB och Karlskoga helst lägger sina åtgärder i fastigheter som underhåll. Karlskoga menar 
att risken med att ta för mycket investeringar är att det kan skapa för höga bokförda värden 
gentemot marknadsvärdena och de vill inte hamna i en sits där de skulle behöva skriva ned 
sina fastigheter, vilket är en fara som flera av bolagen nämner.  
 

5.4 Hur bedömer bolagen en investerings lönsamhet? 
 
Genom denna frågeställning hoppades vi få svar på vad bostadsbolagen bedömer som 
lönsamhet dels i kronor men också i ett något vidare begrepp, om ett sådant finns, och på så 
vis ge en mer helhetlig definition av begreppet.  
 
Vid bedömning av en investerings lönsamhet använder sig samtliga av de undersökta bolagen 
någon eller några former av kalkylmodeller som en del i sin bedömning och gemensamt är 
också att man skiljer på hur bedömningen går till beroende på vilken storlek det är på 
investeringen som bedöms (kostnadsmässigt). Grunden är att en investerings lönsamhet 
bedöms främst utifrån sina ekonomiska förutsättningar (intäkter och kostnader) men att 
kraven på ekonomisk lönsamhet sjunker i takt med investeringens initiala kostnad. För mindre 
investeringar är återbetalningstiden en vanligare måttstock än mått på investeringens 
ekonomiska avkastning. Känslan för huruvida en investering är lönsam eller inte kan också 
ligga till grund för mindre investeringar, enligt Kilsbostäder, som också alltid gör en 
konsekvensbeskrivning av en investerings genomförande eller avstående från den.  
 
För investeringar som kräver större initial kapitalanvändning använder dock samtliga bolag 
någon form av kalkylränta för beräkning av den ekonomiska avkastningen och kalkylen ges 
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då en större betydelse. Det som främst tas hänsyn till är då ett projekts årliga driftnetton och 
kapitalkostnader men det förekommer också att en investerings avskrivningstid spelar in vid 
beslut om eventuellt genomförande, då man vill ha en så liten belastning som möjligt på den 
årliga resultaträkningen. KBAB och Karlskogabostäder anser att de i princip endast genomför 
investeringar som bedöms bära sig själva ekonomiskt (Brealey et al. 2004) och de är också de 
två största bolagen. Att genom avskrivningar få ner värdet på investeringar så fort som möjligt 
är något som ÅKAB eftersträvar. ÅKAB, Kilsbostäder, Forshagabostäder och GHAB menar 
att politiska intressen och ett samhällsansvar att erbjuda boende till en viss kostnad ibland 
tvingar dem att genomföra investeringar som egentligen inte är ekonomiskt lönsamma, utan 
får bekostas av annan del av verksamheten. Dessa investeringars lönsamhet anses ligga i 
socialt och samhälleligt välmående snarare än i ekonomisk avkastning (SFS 2002:102). Det 
finns också en uppfattning bland flera av bolagen att vissa investeringar på sikt är ekonomiskt 
lönsamma, trots att det är svårt att i förväg räkna på det, och genomför också därför vissa 
större investeringar utan att i detalj ha kalkylerat på deras lönsamhet. Exempel på sådana är 
rivnings- och markarbeten som görs för att öka ett områdes attraktivitet och minska 
vakanserna, vilka ibland görs med grövre överslagsberäkningar. GHAB poängterar vikten av 
att jämföra budget för en investering med dess utfall. Karlskoga Hyresbostäder har gjort en 
omvärldsanalys där de arbetat sig utifrån och in, från internationella faktorer och 
omständigheter och sedan närmare och närmare den lokala marknaden för att skaffa sig en 
god grund för antaganden om utbud och efterfrågan samt marknadsutveckling.  
 

5.5 Vilka (teoretiska) modeller används vid en 
investeringsbedömning? 
 
Här vill vi ha svar på vilken teoretisk nivå som används i praktiken vid bedömning av en 
investerings ekonomiska avkastning och lönsamhet.  
 
Paybackmetoden (återbetalningstid) används utav samtliga undersökta bolag men inte i exakt 
i lika omfattning. Vissa föredrar att använda den som ett grovt sållningsverktyg för vilken- 
eller vilka investeringar de ska genomföra innan de räknar ut avkastning med andra metoder 
(Grubbström & Lundquist 2005). ÅKAB använder en form av diskonterad payback där 
kostnaderna indexuppräknas. De andra metoder som används är egentligen bara 
nuvärdesmetoden (NPV) vilken är vanligt förekommande. I vissa fall använder KBAB också 
ett projekts internränta vid bedömning av dess lönsamhet (Ljungberg & Högberg 2002). 
Kassaflödet är det som huvudsakligen värderas i kalkylerna men i GHAB är det också av stor 
vikt hur resultaträkningen påverkas av en investering. Karlskoga Hyresbostäder gör en 
livscykelprognos för investeringar för att se om det kan finnas eventuella restvärden vid den 
ekonomiska livslängdens slut (avskrivningstidens).  
 

5.6 Vad krävs för att en investering ska genomföras? 
 
Denna fråga ställer vi för att se i vilken utsträckning de bedömningsmallar och 
lönsamhetskriterier som ställs upp för att bedöma en investering egentligen tillämpas. Om 
man till exempel bedömer investeringars lönsamhet efter deras internränta är det rimligt att 
anta att det finns ett krav på vad internräntan ska vara för att en investering ska genomföras 
(Ljung & Högberg 2002).  
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Samtliga av de undersökta bolagen säger att grundkravet är att varje investering ska bära sig 
själv men samtliga bolag säger också att vad som krävs i form av lönsamhet av en investering 
varierar från fall till fall, beroende på varje projekts unika egenskaper och risker. Inget av 
bolagen har alltså något generellt lönsamhetskrav eller räntekrav. Forshagabostäder vill att 
alla investeringar ska ha ett positivt nuvärde men tillägger också att politiska motiv och 
socialt ansvarstagande ibland kan väga tyngre. KBAB kräver att alla projekt skall gå ihop, det 
vill säga ha ett positivt nuvärde. Något som påverkar KBABs beräkning av ett projekts 
kalkylränta är var den utförs i förhållande till centrum, ju längre ifrån centrum desto högre 
räntekrav. GHAB vill generellt att investeringen ska kunna räknas hem via hyreshöjning men 
säger ändå att vissa investeringar utförs även om detta inte går. Kilsbostäder menar att en 
kalkyl ibland är underordnad den så kallade konsekvensbeskrivningen, vilken man menar ger 
en större bild av om investeringen är lönsam eller inte. Vid mindre investeringar räcker det att 
paybacktiden understiger två år och då utför de inga ytterligare kalkyler (Grubbström & 
Lundquist 2005).  
 

5.7 Hur beräknar bolagen sin kalkylränta? 
 
Kalkylränta är en parameter som direkt påverkar lönsamhetsberäkningen för ett projekt och 
därmed är dess korrekthet viktig. I teorin är ofta kalkylräntan given eller lättberäknad, dock 
kan det vara väldigt svårt att göra en korrekt bedömning av den i verkligheten (Ljung & 
Högberg 2002).  
 
Alla bolagen beräknar kalkylräntan individuellt för varje projekt med hänsyn till 
omständigheter samt projektets unika egenskaper och risk. De flesta bolagen utgår från 
dagens riskfria ränta och inflation, gör en bedömning om framtida räntehöjningar och -
sänkningar samt om projektets risk. KBAB säger uttryckligen att de inte vill använda en 
generell kalkylränta för hela företaget men däremot att låneupphandlingen sker 
företagsgemensamt för att inte tidpunkten för att ta upp lån ska innebära att de avstår från en 
investering som egentligen är lönsam, eftersom större investeringar ändå betalas över lång tid. 
Kilsbostäder har en policy med ramar för hur företagets finansiering ska se ut vilket påverkar 
hur ett projekt kan finansieras och därmed också dess kalkylränta (Brealey et al. 2004). 
ÅKAB beräknar däremot kapitalkostnaden ungefär till den ränta de själva får låna till. GHAB 
framhåller också att trots att de måste ta hänsyn till eventuella framtida räntehöjningar så får 
de inte beräkna kalkylränta med sådana marginaler att de går med för stort överskott på grund 
av att deras verksamhet inte ska syfta till att gå med vinst (SFS 2002:102). Dessutom 
ifrågasätts bolagets antagande om räntehöjningar av Hyresgästföreningen som menar att 
räntan lika gärna kan komma att höjas i mindre omfattning eller ibland till och med sänkas.  
 

5.8 Hur prioriteras en investering framför en annan? 
 
Vi hoppas genom denna fråga få svar på om och i så fall hur olika investeringar ställs mot 
varandra och hur bolagen hanterar det.  
 
Det som alla bolagen har gemensamt är att behovets storlek styr vilken eller vilka 
investeringar som prioriteras. Om en fastighet är i akut behov av en viss investering går den 
alltid före en icke-akut investering om de måste välja. Om de måste välja varierar däremot 
mellan bolagen. KBAB och ÅKAB säger att de aldrig behöver prioritera bort en investering 
på grund av kapitalbrist, då båda bolagen har god ekonomi. Däremot Karlskoga 
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Hyresbostäder, GHAB, Kilsbostäder och Forshagabostäder har en begränsad 
investeringsbudget på grund av åtstramningar, soft rationing (Brealey et al. 2004), från ägarna 
(kommunen) och på GHAB genomför man i nuläget bara investeringar som kan genomföras 
med eget kapital. Karlskoga Hyresbostäder försöker hitta en balans mellan de nödvändiga 
behoven och efterfrågan på marknaden. Kilsbostäder prioriterar, förutom efter behovet, också 
en investering efter dess paybacktid och räntabilitet (Persson & Nilsson 1999).  
 

5.9 Hur rangordnar bolagen olika investeringsalternativ inbördes? 
 
När bolaget måste välja mellan två ömsesidigt uteslutande investeringsalternativ (till exempel 
mellan två olika typer av uppvärmningssätt) vill vi ta reda på vilken eller vilka egenskaper 
som väger tyngst.  
 
De flesta av bolagen har gemensamt att de i en sådan situation tittar på intäkter och kostnader 
knutna till investeringen under hela dess livslängd och att ett högt nettonuvärde (NPV) då är 
att föredra framför en kort paybacktid (Brealey et al. 2004). GHAB väljer helst ett alternativ 
med lång avskrivningstid som därmed inte innebär en så hög belastning på resultaträkningen. 
Några av bolagen menar dock att paybacktid kan vara det avgörande kriteriet vid mindre 
investeringar. ÅKAB får ibland önskemål om att till exempel välja andra, billigare material 
för ett projekt för att inte behöva göra en lika stor hyreshöjning men försöker konsekvent hålla 
så hög kvalitet som möjligt för att minska behovet av framtida underhåll. De prioriterar 
genomgående långsiktiga investeringar med positiva driftnetton framför kortsiktiga. Flera av 
bolagen säger också att andra faktorer än de krasst ekonomiska ibland avgör vilken 
rangordning investeringsalternativ får, som till exempel miljö- och energiaspekter, estetik och 
funktion. Vilken betydelse de aspekterna får och hur de värderas kan bero på politiska 
intressen och krav på socialt ansvarstagande. Vilket alternativ man väljer kan också styras av 
budgetbegränsningar. 
 

5.10 Av vem och på vilken nivå görs investeringsbedömningen? 
 
Vid investeringar i anläggningstillgångar är det viktigt att kompetent personal är delaktig i 
planerandet och genomförandet (Persson & Nilsson 1999). Grubbström & Lundquist (2005) 
nämner att vem som beslutar om investeringen är ofta delegerad utifrån investeringens 
storlek och för större investeringar krävs vanligtvis godkännande från styrelsen.  

 
Samtliga bolag har någon form av arbetsgrupp/ledningsgrupp som sköter 
investeringsbesluten. De består oftast av en ekonom, fastighetsansvarig eller liknande som i 
samråd med VD arbetar fram och utformar kalkyler till investeringsförslagen. Ett bolag låter 
sin VD besluta om projekt omkring 1-2 miljoner, större beslut går till styrelsen. Ett annat 
bolag har beloppsgränsen vid 200 000 kronor om beslutet ska gå till styrelsen. GHABs VD 
och styrelse har fria händer och behöver endast gå till kommunen (ägarna) om de behöver ta 
upp nya lån eller vid köp/försäljning av fastigheter. KBAB som är större än de andra bolagen 
har en gräns på 1000 basbelopp om beslutet ska tas av kommunstyrelsen. Den styrelsen består 
i alla bolag utom ett av förtroendevalda som speglar den politiska sammansättningen i 
kommunen. Det är Karlskoga hyresbostäder som har en annorlunda styrelse där två av sex 
ledamöter är ekonomiskt sakkunniga med erfarenhet från fastighetsbranschen. Detta ställer 
lite högre krav på den ekonomiska kalkylerna menar bolaget. 
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5.11 Har bolagen någon särskild policy kring 
investeringsförfarandet och i så fall, hur ser den ut? 
 
Persson & Nilsson (1999) belyser att rätt prioriteringar av investeringar hänger ihop med 
rutiner och effektiva planeringsprocesser.  

 
Inget av bolagen hade någon formell policy kring sitt investeringsförfarande. Däremot 
svarade alla bolagen att deras arbetsgång är något de arbetat fram själva och utvecklat över 
tid. Ett bolag berättar dock att de har nedskrivna attestregler att olika personer har olika 
ansvarsområden och att de själv får ta beslut upp till vissa belopp utan att behöva gå till VD. 
Ett annat bolag berättar att det är de konkreta behoven och ekonomin som styr hur man ska 
agera i sitt investeringsförfarande. 
 

5.12 Hur har bolagens metod för investeringsbedömning förändrats 
de senaste tio åren? 
 
Vi vill veta om bolagen genom förändringar har moderniserat och effektiviserat sitt arbete 
med att bedöma investeringars lönsamhet och genomföra dem. Vi vill också få en uppfattning 
om bolagens självuppfattning i frågan och se hur benägna de är till självkritik och utveckling 
på området. 

 
Fyra av de mindre bolagen har inte märkt någon större förändring på de senaste 10 åren 
gällande deras investeringsbedömningar. KBAB däremot anser att det hänt mycket på den 
tiden, de använder sig av många nya modeller och anser sig vara mycket effektiva. De andra 
bolagen anser sig också vara effektiva i sina bedömningar och är nöjda med sina arbetssätt, 
dock inflikar två bolag att de alltid kan bli bättre på att följa upp redan genomförda 
investeringar. Ett av de mindre bolagen har dock vänt radikalt från att lagt nästan alla åtgärder 
som investeringar till att lägga nästan allt som underhåll för att nu på senare tid få balans i 
bedömningarna. För att förbättra sina investeringsbedömningar menar alla bolagen att de 
måste tänka långsiktigt och alltid vara medvetna om risker med kalkyler och att världen 
förändras över tid. Kilsbostäder arbetar mycket med att ta fram olika scenarion för att känna 
till olika utfall, så mycket bakgrundsfakta som möjligt ger snabbare beslutsprocesser.  
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6 Slutsatser 
 
I inledningen av uppsatsen frågade vi oss om de kommunala bostadsbolagen tar välgrundade 
investeringsbeslut och på så sätt hushåller ekonomiskt med sina resurser, enligt befintlig 
finansiell teori. Nedan svarar vi på frågorna utifrån problemformuleringen. 
 
 

6.1 Hur ser bolagen på begreppet investering? 
 
Vår studie visar att den gemensamma uppfattningen bland bolagen är att en investering 
definieras som en standardhöjande åtgärd med lång livslängd som syftar till att antingen öka 
intäkterna eller sänka kostnaderna. Denna definition stämmer väl överens med hur en 
investering definieras i teorin som en värdehöjande åtgärd för bolaget (Brealey et al. 2004). 
Dock skiljer sig bolagen åt huruvida en åtgärd definieras som investering efter dess syfte eller 
kostnaden för densamma. Också bolagens uppfattning av vad som är lång livslängd varierar.  
 
Alla bolag är överens om att tillgodoseendet av fastigheternas fysiska behov är det som i 
första hand är syftet med investeringar i dem men det kan ibland skilja sig från vad bolagen 
anger som definition på en investering, enligt dem själva. Att investeringar i fastigheter 
genererar ett positivt kassaflöde och därmed ökar företagets värde är inte alltid fallet. Detta 
beror på att fastigheterna kräver vissa åtgärder för att inte förfalla vilket i sin tur skulle 
medföra stora kostnader. Samhällsansvaret (SFS 2002:102) och politiska målsättningar kan 
också ligga till grund för investeringar, dock verkar detta vara fallet främst vid nyproduktion. 
Önskemål från kunder, krav från försäkringsbolag samt projekt som bolagen själva anser 
lönsamma är också faktorer som kan ligga till grund för en investering. Ett vanligt syfte i de 
mindre kommunerna är att de vill locka till sig nya kunder och behålla de som de redan har 
(minska vakanserna). Det största bolaget däremot behöver inte göra investeringar för att locka 
till sig nya kunder då de nästan inte har några vakanser. Alla bolagen har ett långsiktigt 
perspektiv på sina investeringar och de syftar inte till att skapa stora (potentiella) 
avyttringsvärden i fastigheterna utan snarare till en lönsam drift. Detta anser vi vara rimligt då 
en investering, förutom att vara rent ekonomiskt lönsam, också skall gå i linje med 
företagsidén och syfta till att uppnå målet med företagets verksamhet (Persson & Nilsson 
1999).  
 
Bolagen kan dra gränsen mellan investering och underhåll på olika sätt, både genom 
beloppsgränser och genom syftesgränser. I vissa fall är kategoriseringen lätt. Däremot när en 
åtgärd hamnar i gråzonen mellan investering och underhåll agerar bolagen olika. En 
avgörande faktor för om bolagen benämner en sådan åtgärd som investering eller underhåll är 
vilket kostnadsutrymme det finns i resultaträkningen samt de bokförda värdena jämfört med 
marknadsvärdena på fastigheterna. Ett bolag vill sprida ut kostnader på så lång tid som 
möjligt för att belasta den årliga resultaträkningen mindre medan de andra bolagen poängterar 
att de vill så långt som möjligt genomföra åtgärder som underhåll och belasta innevarande års 
resultat. Viktigt är att alla bolagen är styrda av gällande revisionsregler och därmed inte kan 
välja helt fritt hur de vill bokföra en åtgärd i en fastighet. Hyresgästföreningen har en indirekt 
roll i frågan då hyreshöjningar inte kan motiveras av underhåll utan endast av investeringar 
och det ligger i Hyresgästföreningens intresse att hålla hyrorna på en låg nivå.  
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6.2 Vad avgör om bolagen ska genomföra en investering? 
 
Lönsamheten i ett projekt visade sig vara central vid dess utvärdering för samtliga undersökta 
bolag, däremot kan lönsamhet innefatta fler parametrar än vad som normalt innefattas i den 
företagsekonomiska teorin. Genomgående är att grunden för om en investering anses lönsam 
eller inte avgörs av dess ekonomiska avkastning, vilken beräknas med någon form av kalkyl 
och noggrannheten är delvis beroende på storleken på investeringen. Huvudsakligen anses ett 
positivt kassaflöde som tecken på god lönsamhet men återbetalningstid (payback) används 
frekvent vid bedömningar av mindre investeringar i samtliga bolag. I vissa fall vid 
bedömningar av mindre investeringar använder sig något bolag av så kallad 
fingertoppskänsla, vilket vi väljer att översätta till branscherfarenhet. Fyra av bolagen säger 
också att vissa investeringar motiveras med annat än dess ekonomiska lönsamhet och att 
lönsamheten istället anses ligga på en social och samhällelig nivå. Om detta innebär att 
bolaget måste genomföra projekt som innebär en ekonomisk förlust eller mycket osäker vinst 
är det enligt teorin (Brealey et al. 2004) felaktiga investeringar som inte förbättrar företagets 
värde och därmed inte heller ägarnas ekonomiska situation, i detta fall samtliga 
kommuninvånare. Två av bolagen säger att de nästan uteslutande genomför investeringar som 
är ekonomiskt lönsamma och detta är också de två största bolagen.  
 
Att bolagen kräver en lägsta nivå vad gäller lönsamheten i sina investeringar är något som vi 
anser rimligt men om den ska variera från fall till fall eller vara gemensam för alla projekt är 
diskutabelt (Ljungberg & Högberg 2002). Bolagen har gemensamt att de har olika krav på 
lönsamhet och kalkylränta beroende på projektet men de skiljer sig åt när det gäller vikten de 
fäster vid ett eventuellt avkastningskrav, i förhållande till krav från exempelvis 
kommunstyrelsen eller politiska viljor. Tendensen är att de mindre bolagen i större 
utsträckning påverkas av politiska och kommunstrategiska mål än de större, som är mer 
självständiga i sin bedömning och ställer högre krav på ekonomisk lönsamhet.  
 
Vilken åtgärd som prioriteras styrs primärt av i vilket behov fastigheterna är av åtgärden och 
sekundärt av hur lönsam investeringen är. Slutsatsen vi drar av det är att bolagen prioriterar 
hyresgästernas trivsel före hög förräntning av kapital, i enlighet med deras lagstadgade 
uppdrag (SFS 2002:120). Vidare anser de det viktigare att undvika risken för negativa 
kassaflöden i form av framtida kostnader än att generera positiva kassaflöden idag. Allra helst 
skulle vi vilja se att bolagen hade sådan framförhållning och god ekonomi i sin verksamhet att 
de inte behövde prioritera bort lönsamma investeringar på grund av ett akut behov av åtgärder 
som inte resulterar i något positivt kassaflöde. Om det är så att bolagens budgetbegränsningar 
(soft rationing) tvingar dem att prioritera bort lönsamma investeringar borde enligt Brealey et 
al. (2004) budgetbegränsningarna tas bort alternativt omförhandlas.  
 
I enlighet med teorin föredrar de flesta av de undersökta bolagen att investera i det alternativ 
som ger högst nettonuvärde när det är möjligt framför alternativ med kort paybacktid (Persson 
& Nilsson 1999). Hinder kan vara budgetbegränsningar eller att man vid mindre investeringar 
föredrar alternativet som har kortast paybacktid. Ett bolag föredrar det alternativ med längst 
avskrivningstid för att få en så liten belastning på resultatet som möjligt medan de andra 
bolagen föredrar korta avskrivningstider eller att bokföra en åtgärd som underhåll och därmed 
belasta innevarande räkenskapsår med hela kostnaden. Detta har ett tydligt samband dels med 
storleken på företagen och dels med deras resultat, ju större företag och ju bättre resultat desto 
kortare avskrivningstid föredrar de. Vi konstaterar att utöver de kriterier som anges i teorin 
(nettonuvärde, paybacktid, internränta med flera) spelar skatteregler och företagens 
ekonomiska situation en avgörande roll vid rangordning av investeringsalternativ. Förutom 
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ekonomiska faktorer kan även miljöhänsyn, estetik och allmännyttigt ansvarstagande påverka 
hur projekt rangordnas.  
 

6.3 Hur tillämpas finansiell teori i bolagens 
lönsamhetsbedömningar? 
 
De modeller som bolagen använder sig av är väldigt få och de är paybackmetoden och 
nuvärdesmetoden. Paybackmetoden är den vanligaste kalkylmodellen och den används av alla 
de undersökta bolagen om än olika omfattning. Vissa använder den som en första måttstock 
innan de går vidare i sin bedömning av en investering medan andra använder den endast vid 
mindre investeringar. Vi kan här konstatera att de av bolagen som använder paybacktid till 
grovsållning föredrar säkra investeringar genom att hålla risken på en låg nivå. Dock är det 
olyckligt om ett projekt sållas bort på grund av en längre paybacktid till förmån för ett mindre 
lönsamt projekt med kortare paybacktid, särskilt då det är det långsiktiga innehavet och 
driften av fastigheterna som är bolagens avsikt. Nuvärdesmetoden används av de flesta 
bolagen vid större investeringar och kalkylerna baseras på kassaflödet som projektet 
genererar, vilket är vad teorin förespråkar (Ljungberg & Högberg 2002). Att ett av bolagen 
har gjort en livscykelprognos för sina investeringar för att utröna om det finns eventuella 
restvärden är positivt och tyder på ett långsiktigt tänkande. Det största bolaget är, enligt vår 
uppfattning, det av de undersökta bolagen som oftast och utförligast använder sig av 
kalkylmodeller i sitt beslutsfattande. Att så få av de vedertagna kalkylmodellerna inom 
investeringsbedömning används av bolagen är dock något förvånande och kan, anser vi, leda 
till felaktiga investeringsbeslut. Särskilt när bolagen har begränsad investeringsbudget vore 
det lämpligt att använda sig av något eller några av de relativa lönsamhetsmåtten (PI, IRR, 
MIRR) i kombination med nuvärdesmetoden för att säkerställa att man förvaltar företagets 
(och därmed ägarnas) tillgångar på bästa sätt.  
 
Samtliga bolag använder sig av kalkylränta vid nuvärdesberäkningar men i olika omfattning 
beroende på investeringens och bolagets storlek. Inget bolag har en företagsgemensam 
kalkylränta utan beräknar den individuellt för varje projekt. Riskfri ränta och inflation utgör 
grunden medan riskpremien bedöms individuellt. Det som är det svåra med att bestämma en 
rimlig kalkylränta är att bedöma riskpremien för ett projekt och exakt hur det går till fick vi 
inget tydligt svar på hos något av bolagen. Om det är så att bostadsbolagen hindras från att 
sätta en marknadsmässig riskpremie på grund av politiska intressen eller 
Hyresgästföreningens ovilja att låta hyresgästerna finansiera investeringar i fastigheterna, så 
står inte kalkylräntan i proportion till risken vilket innebär ett missvisande nettonuvärde.  
 
 

6.4 Hur arbetar bolagen med sina investeringsbedömningar? 
 
Det som enligt vår uppfattning utmärker det största bolaget är att de också har den största 
organisationen. Detta gör att delegering av uppgifter och bedömningar har större betydelse för 
bolagets funktion. I alla de undersökta bolagen finns en företagsledning som beslutar om 
investeringarna. I de mindre bolagen arbetar VD, ekonomiavdelning och förvaltning betydligt 
närmare varandra. I alla bolagen går större beslut vidare till bolagets styrelse. Vad som är ett 
så kallat större projekt bedöms olika i bolagen. Om de flesta beslut tas på lägsta möjliga nivå 
ger troligtvis bolaget en snabbare investeringsprocess. Bolagens styrelser utgörs i fem av sex 
fall en helt politiskt tillsatt styrelse medan det sjätte bolaget har en styrelse där två av sex 
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ledamöter inte är politiker utan sakkunniga inom fastighetsbranschen. Detta tror vi skapar ett 
högre krav på investeringarnas lönsamhet gentemot en helt politiskt vald styrelse där 
partiernas agenda har större betydelse för vilka investeringar som skall genomföras och inte. 
Vi drar slutsatsen att ett mindre kommunalt bostadsbolag arbetar närmre den politiskt tillsatta 
bolagsstyrelsen, medan personalen i de större arbetar mer självständigt. 
 
Det är en informell policy kring investeringsförfarandet som tillämpas i samtliga undersökta 
bolag och det anser vi vara positivt för en mindre organisation, då den lättare kan anpassa sig 
till ett arbetssätt som passar dem. Samtidigt behövs någon form av policy eller gemensamt 
förfarande generellt för investeringsbedömningar, detta för att kunna skapa rutin och 
erfarenhet i bolaget.  
 
De mindre bolagen har inte märkt av några större skillnader på sättet att bedöma investeringar 
de senaste tio åren. De större bolagen har däremot märkt av stora förändringar och det anser vi 
ha direkt samband med företagets storlek. I det största bolaget handlar det om väldigt stora 
summor vid investeringar och det ställer ytterligare krav på att ständig förbättra och söka nya 
sätt att genomföra sina investeringsbedömningar. Ett av bolagen har haft stor press på sig att 
vända en ekonomisk kris då stor avflyttning skett från kommunen på senare tid, vilket lett till 
att deras förhållningssätt till investeringsbedömningar ändrat sig till ett mer 
företagsekonomiskt. Alla bolagen har en sund inställning till investeringsbedömningar då de 
anser att deras investeringar ska göras med långsiktiga ambitioner och att de alltid ska vara 
medvetna om att inga kalkyler är helt säkra utan att omvärlden ständigt förändras.  
 

6.5 Slutord 
 
Med vår undersökning som grund drar vi slutsatsen att de undersökta bolagen har ett väl 
fungerande arbetssätt utifrån sina specifika förutsättningar. De har även ett sunt 
förhållningssätt till investeringsbedömning med hänsyn till sitt lagstadgade allmännyttiga 
uppdrag. Vi anser dock att bolagen, trots att deras syfte inte är att gå med vinst, kan ha ett 
något mer företagsekonomiskt tankesätt när det gäller lönsamhetskrav på investeringar samt i 
vissa fall öka omfattningen i vilken lönsamheten beräknas. Främst gäller detta de mindre 
bolagen i vår undersökning. 
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Bilaga 1 – Intervjumall 
 
 
1. Vad är en investering för er? 
 
 
2. I vilket syfte genomför ni en investering i era fastigheter?  
 
 
3. Hur drar ni gränsen till löpande underhåll? 
 
 
4. Hur bedömer ni en investerings lönsamhet?  
 
 
5. Vilka (teoretiska) modeller används vid en investeringsbedömning?  

- Hur används de? 
 
 

6. Vad krävs för att en investering skall genomföras?  
- Minimikrav?  

 
 

7. Hur beräknar ni er kalkyränta? 
 
 

      8.   Hur prioriteras en investering framför en annan? 
 
 
      9.   Hur rangordnar ni olika investeringsalternativ inbördes? 
 
 

10.   Av vem och på vilken nivå görs investeringsbedömningen? 
 
 
11. Har företaget någon särskild policy kring investeringsförförandet och i så 
      fall, hur ser den ut?  

- Är policyn formell eller informell?  
 
 

12.   Hur har er metod för investeringsbedömning förändrats de senaste 10 åren? 
      - Anser du att er metod för investeringsbedömning är effektiv idag? 
      - Hur tror du att er investeringsbedömning kan bli effektivare? 
 
 

 


